
Du er altid velkommen til at kontakte en af os, hvis du har gode ideér til aktiviteter o.lign eller hvis du har 
spørgsmål. Det er bedst at ringe mellem kl. 18 og 20. Herunder kan du se, hvem der laver hvad og lidt om 
hvem vi er:

Formand :
Conny Saxkjær
Tofthøjvej 27,
9280 Storvorde
Tlf. 28 86 78 77
consax@stofanet.dk

Jeg har været med i bestyrelsen siden 2009. Familien har to 
cairnterrier – Cujo og Wilde. Jeg træner ”hygge-lydighed” 
med Wilde. Jeg elsker hunde – især Cairns og er vild med 
deres ukuelige humør og energi.

Næstformand:
Preben Hansen
Danagården 52, 
Godthåb
9230 Svenstrup
Tlf. 20 22 47 58
lapreta@gvdnet.dk

Jeg har opdrættet Airedales i mere end 40 år i kennel La-preta 
sammen med min kone Laila og vores datter Anette. Jeg har 
indtil december 2011 boet i huset ved kredsens træningsbaner 
på Rørdalsvej, men er nu flyttet til Godthåb , hvor jeg bor med
Lucky, som (selvfølgelig) er en kæk airedale-han. 

Kasserer:
Anders Nielsen 
Gottliebsen
Runddyssen 97
9230 Svendstrup

 

Bestyrelsesmedlem 
Jette Johnsen
Solbakken 46
9210 Aalborg
Tlf. 98 31 58 59/22 34
22 67
jettejohnsen2307@g
mail.com

 

Jeg hedder Jette og er bestyrelsesmedlem . Jeg har 2 
cairnterrier tæver Diva og Miley. Jeg startede til 
hundetræning med vores tidligere cairn Zille i 2005, og fandt 
ud af hvor vigtigt og hyggeligt det er, at træne med sin hund. 
På træningsbanen lærer de at omgås andre hunde, og at bruge 
deres terrier instinkter, hvilket jeg synes er meget vigtigt. Vi 
deltager også på udstillinger med vores hunde, og her hjælper 
det også meget, at vi har en god kontakt med dem. Det er skønt
at træne med terrier. De kan lære alt, hvis vi bare sørger for, at
det er sjovt og spændende:o)

Bestyrelsesmedlem 
og sekretær
Cita Huus
Ådalsvej 41
9210 Aalborg SØ
Tlf.: 22 17 33 96
fam.huus@gvdnet.d
k

Jeg blev medlem af bestyrelsen april 2012 og har den glæde at 
dele hverdagen med Thomsen, en dejlig Cairn Terrier han på 8
år, og min mand.  Thomsen er familiens skønne midtpunkt og 
han styrer med hård hånd, (hans have) og de fugle, især duer, 
som kommer forbi. Jeg har deltaget i kredsens trimmekursus 
et par gange og trimmer nu selv. Vores datter går til træning 
på Rørdalsvej med Thomsen og jeg er chauffør og tilskuer :-).
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LP-koordinator
Mie Fenger
Hadsundvej 166
9000 Aalborg
Tlf.: 22 26 45 21
mler@post.cybercity
.dk

Jeg har det overordnede ansvar for kredsens årlige LP-
arrangement. Jeg har 2 terrier sammen med Bo. Begge går til 
træning og specielt Tilde (westien) har prøvet lidt af hvert ift 
konkurrence. Jeg elsker at træne med mine hunde. De er 
udfordrende, dygtige og sjove.

Instruktør
Stine Saxkjær
Runddyssen 97
9230 Svendstrup
Tlf. 25 14 12 10
stinesax@gmail.com

Jeg har gennemført DTKs træneruddannelse hos NDA  v. 
Vibeke Reese i 2014. Jeg træner oftest unghunde/voksenholdet,
men tager af og til hvalpeholdet også. Jeg har selv to Cairn 
hanner – Cujo, født 2006, som jeg har gået til LP og Rally 
konkurrencer med og Wilde, født 2009. For tiden bliver det 
mest til sjov og trickstræning med de to. Min passion for 
hunde og hundetræning er meget stor, og jeg er altid klar til at 
hjælpe og svare på spørgsmål.

Bestyrelsesmedlem 
og
Webmaster
Benthe Schou
Bollen 36
9362 Gandrup
Tlf. 40862998
Benthe1958@outloo
k.dk

   

Vi fik vores første hund i 2003. Fellinie – en dejlig Cairn 
terrier. Han døde desværre i 2016 og familien havde besluttet 
at vi ikke ville have hund igen. Men efter  et halvt år, savnede 
vi en hund. I 2016 købte vi en Border terrier – Tristan. Jeg går 
selvfølgelig til lydighedstræning med ham. Vi har gået på 
udstillinger med ham, men den aktivitet der er sjovest og som 
aktiverer hans jagtinstinkt er Schweiss – dvs. det at følge et 
spor, lagt med blod, ind gennem en skov.

mailto:Benthe1958@outlook.dk
mailto:Benthe1958@outlook.dk
mailto:stinesax@gmail.com
mailto:mler@post.cybercity.dk
mailto:mler@post.cybercity.dk

