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Nyhedsbrev November 2011.
Indlæg fra Familiedyrlægerne i Års ved Jacob Kjær Larsen.
Tandlidelser hos hunde
Igennem de sidste år, ser vi en stigende tendens til tandproblemer hos hunde. En
af årsagerne til dette skyldes at vi i dag har langt større fokus på hundens tænder
ved vores årlige sundhedseftersyn af vores firbenede venner. Familiedyrlægerne
bruger i dag megen tid og resurser på at efteruddanne os indenfor
tandbehandlinger, - så vi besidder derfor i dag, både specialviden samt det rigtige
udstyr, til at give din hund den rette tandbehandling.
Hundens tænder er normalt stærke, med en solid emalje der kan tåle at gnave i
knogler og træ etc. Dog kan hunde få belægninger på tænderne (plak) på samme
måde som vi mennesker. Såfremt plak ikke fjernes, kan det udvikle sig til tandsten.
Er der først tandsten kan madrester og bakterier sætte sig ved tandkødsranden og
udvikle en grim lugt, der giver hunden en meget dårlig ånde. Ydermere er der
risiko for at der går betændelse i tandkødet. En ubehandlet tandkødsbetændelse
bevirker på sigt, at tandkødet trækker sig opad med en blottelse af tandkronen
som følge. På dette tidspunkt vil hunden have højrødt tandkød, brunlige tænder og
en kraftig dårlig ånde. Undlader man her at få fjernet tandstenene er der nu risiko for at få betændelse i tandens rod,
med fæstetab som følge samt bakteriespredning. Disse bakterier kan i værste fald sætte sig på hjerteklapperne og
give kronisk hjertesygdom. PÅ dette stadie taler vi om parodontose, hvor den eneste effektive behandling i de fleste
tilfælde vil være at trække de angrebne tænder ud. Hunden vil på dette tidspunkt have rigtigt ondt i tænderne, dog vil
den stadig spise og drikke, så ofte opdager ejeren ikke at hunden i virkeligheden har ondt. I stedet ser man at hunden
bliver mere stille, sover mere end den plejer, og ellers er meget stille. Dette forveksles desværre tit med at hunden
bare er ved at være gammel.
Får hundens tænder den rette behandling, og de dårlige tænder bliver trukket ud, får vi ofte en tilbagemelding fra
hundeejeren om at de har fået en ”ny” hund. Pludselig er hunden glad og aktiv, og fungere upåklagelig på jagt.
Jeg vil derfor anbefale at I af og til kigger jeres hund grundigt efter i munden, og er der tegn på irriteret tandkød eller
tandsten, så tag kontakt til jeres dyrlæge og få tjekket tænderne.
Mvh.

Jacob Kjær Larsen, Fagdyrlæge vedr. hunde og katte sygdomme

Nyt fra Konkurenceudvalget.
Opråb til dem der ikke er hjælpere, eller som ikke selv skal deltage i lokalkonkurrencen, nu på lørdag d. 5 nov. –
Kom og og se hvad der foregår i de enkelte klasser.
Det er en rigtig god dag for begyndere og andre til at se, hvad der sker i C-B-A-og E klassen samt agility.
Dagens konkurrence starter kl. 08.00 efter morgenmaden og er færdig over middag - forventer vi - alt efter hvor godt
det går.

Nyt om renovering klubhus.
Tømmeren er nået rigtig lang med renoveringen af klubhuset, nye brædder og ny tagrygning og udskiftning af nogle
tagplader for blot at nævne nogle af tingene. Der vil også komme eternit plader på ende gavlen op mod vejen og der
vil blive sat 2 nye vinduer i foran mod terrassen. Ove har også fået sat skik på huset med maling, som han er meget
langt med. Det pynter gevaldig på huset – men var også hårdt tiltrængt.
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Nyt fra Bestyrelsen.
Der er sendt indkaldelse ud til generalforsamling d. 12 dec. hvor vi gør status over året der er gået og ser fremad på
næste år. Der er link til indkaldelsen med dagsorden på hjemmesiden. Der er i år valg af kasserer hvor Lotte Frost er
villig til genvalg og der er valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. Dorthe Ellegaard og Gert Rueholm Kristensen er på valg.
Dorthe ønsker ikke genvalg, men bestyrelsen har en ny kandidat.
Tirsdag d. 22 november, er det tid til at takke trænere og
udvalgsmedlemmer for deres store indsats i løbet af året.
Det foregår med et arrangement til Søgaards Bryghus i
Ålborg. De trænere og udvalgsmedlemmer som ikke har
tilmeldt sig endnu kan godt nå det, da der først er det
sidste tilmelding d. 14 november til Lotte Frost på mobil
nr. 61779904 eller på mail
kasserer@dch-vesthimmerland.dk

Nyt fra arrangements udvalget.
De glæder sig til vinterfesten nu på lørdag i Års bowlingcenter og er begyndt at se frem mod næste arrangement, som
er Nytårs marchen nytårsdag, hvor der er mulighed for at komme ud og få brændt tømmermændene af og få luftet
hunden, samt være sammen om at løse nogle spændende opgaver. Det plejer at være rigtig hyggelig og der kommer
opslag op senere.
Nyt fra Træner udvalget.
Vi har holdt trænermøde her d. 31/10 hvor der blev drøftet lidt fra de enkelte hold samt orientering ang.
trænerudvalget hvor Jeanette og Lena holder her til Nytår, men de har fundet 2 nye som er Vinnie fra agility og
Magrethe Røjkjær, som vil træde ind i trænerudvalget. De kunne godt bruge et medlem mere fra lydigheds siden så
hold jer ikke tilbage men tag kontakt til trænerudvalget.
Der var på mødet noget om dyrlægeaften, fortsætterkonceptet, træneruddannelse og overbygning samt opgaverne i
trænerudvalget. En god og konstruktiv aften der tidsmæssig blev styret super godt af Lena, så vi var færdig i god tid.
Der blev også fastlagt en dato ( 10 december ) som er sidste officielle trænings dag inden jul med efterfølgende
gløgg og æbleskiver i klubhuset. Det er dagen hvor vi ønsker hinanden en godt jul og et godt Nytår.
Vi har i klubben fået en ny færdiguddannet træner som er Betina Vestergaard, som har bestået den teoretiske og
praktiske grunduddannelse i lydighed for trænere i Kreds 1.
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Nyt fra Køkken udvalget.
Klubbens store materialecontainer vil fra uge 45 være taget i brug. Dette projekt har ligget lidt i dvale, da projekt
terrasse trak særdeles mange kræfter.
Sparex Limited ApS, Farsø ved Brian Veje har sponsoreret lagerreoler til containeren.
Info til jer nye medlemmer, som er kommet til siden sidste nyhedsbrev, kan vi oplyse, at containeren blev indkøbt af
fondsmidler først på sommeren, og Oles Smedeforretning, ved Ole Nielsen, Haubro sponsorerede transporten af
containeren.
Containeren skal fungere som ekstra lager af bl.a. køkken artikler: kaffekrus + andet engangsservice, duge, ekstra
borde, artikler til konkurrencer såsom landmålerstokke, spor-genstande, værktøj, m.m.
LÅSEN TIL CONTAINEREN ER SAMME SOM TIL KLUBHUSET.

Tilmelding / afmelding af Nyhedsbrev på mail.
I kan tilmelde / afmelde Jer Nyhedsbrevet på mail ved at sende en mail til nyhedsbrev@dch-vesthimmerland.dk
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