
Afslutningen på apporterings træningen 2022 
Den 29.08 2022 afsluttede vi apporterings-træningen med prøver som gælder til den 
lille apporteringsprøve. 
Der var mødt en 15-20 stykker. 
Der var strålende vejr og prøverne forløb uden  problemer af nogen art. 
 
Vores dommere og hjælpere der bedømte kursisterne, var som sædvanlig bestemte, 
men retfærdige. Der kom ingen dommer klager. 
Dommerne: 
Flemming Thune og Buller fra Hinnerup, de har i mange år stillet op, når vi har kaldt. 
Hjalmer som ofrer konkurrencen med sin hund,for at dømme. 
Erik Deleuran, som er gået pensionistens vej, stiller gerne op som dommer, når vi 
kalder. 
Anders Sørensen stod for apporteringen på tid. 
Ingvard Petersen hjalp Hjalmer ved vand-apporten. 
Der skal lyde en stor tak til alle for den store hjælp. 
Uden jeres velvillige hjælp var det ikke mulige at afholde konkurrencen. 
 
Efter konkurrencen var der festlig sammenkomst med grill-pølser og brød. 
Vores 2 trofaste pølse-piger Kirsten og Ida var som sædvanlig mødt op. 
Stor tak til Kirsten og Ida. 
 
Nu er det jo ikke normalt, at man roser sig selv. 
Ole Kidmose og undertegnede stopper efter mange år i hundeudvalget. 
Jeg fik ros og tak for samarbejdet i gennem de mange år af Ole. 
Men ingen tak eller ros til Ole: Det skal så lyde her fra mig. 
Jeg har igennem mange år arbejdet sammen med mange mennesker, men sjældent 
med en som Ole. Altid orden på tingene og overholdelse af alle aftaler. 
Ole har udvist et stort talent for hunde-træning og har igennem årene forsøgt at få 
nuværende eller kommende hundeejere til at komme til introduktionsmøder, hvor 
han holdt foredrag om hunde-træning. 
Der er desværre ikke kommet ret mange. (selv om vi kan se til træningen, at der var 
nogle der burde komme). 
Senest har Ole brugt mange timer på en afhandling om hunde-træning, den er der 
desværre helle ikke mange der har set. 
Nå Ole ikke mere ros – men en stor tak herfra for samarbejdet. 
 
Alle der har givet en hånd med fik en lille erkendtlighed. 
 
Ole og jeg ønsker naturligvis, at der kommer nye kræfter til hundeudvalget, 
og vi ønsker ”god vind’’ fremover. 



   
 
Resultatet for prøverne: 
 
Åben klasse: 1. vinder: Ole Kidmose med Hachi:              29 point 
                       2. vinder: Kaj Rye med Morgan:                    29 point 
Ole er 1. vinder pga. den yngste hund. 
                      3 vinder: Dolly Rasmussen med Tiddo:         21 point 
 
Unghunde klasse:  1. vinder: Lena Ådal med Artemis:     30 point 
                                 2. vinder: Karsten Gellert med Thor:  22 point 
                                 3. vinder: Jørgen med Cuba:                22 point 
 
Vinder af apportering på tid: Kaj Rye med Morgan med 22 point 
 
Amanda Pokal vundet af ældste hund over 7 år: Kaj Rye med Morgan 
 
På hundeudvalgets vegne 
Preben K. Thomsen 
 
 
 
 
 
  


