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Nyhedsbrev Dec. 2012.
Vor dybeste medfølelse.
Lørdag den 1. december fulgte nogle af klubbens medlemmer, 2 af vore æresmedlemmer Esther og S.A. Nielsen
under deres sidste farvel til deres yngste søn Ebbe. Vi kan kun forestille os men ikke begribe hvor stor en sorg de har
måttet gennemleve siden den 13. november. Esther og S.A. var selv med til at gøre dagen til noget specielt; efter
begravelsen stod de begge op og fortalte de over 100 deltagende om deres søn Ebbe. Det var en rørende og meget
stærk oplevelse og utroligt flot, at de på denne svære dag kunne klare det. Vor dybeste medfølelse til dem begge i
den svære tid.
På vegne af bestyrelsen

Birgit Fauerskov
Generalforsamling.
Mandag den 10. december afholder vi generalforsamling.
Mød op og gør din stemme gældende.
Bestyrelsen tegner DcH Vesthimmerland, og I er DcH Vesthimmerland.
Dagsorden iht. Vedtægter.
Formand Birgit Fauerskov og Sekretær Tonny Johannsen er på valg.
Begge er villige til genvalg.

Kalender for DcH Vesthimmerland 2013 .
Allerede nu kan I på kalenderen på vores hjemmeside, se nogle af de datoer i
2013, der er fastlagt. Bestyrelsen vil ajourføre kalenderen løbende, så I altid kan
se hvad der sker og hvornår.
Har i noget der skal lægges i kalenderen, så kontakt
formand@dch-vesthimmerland.dk

Spar Nord Skilt er opsat.
Så har vi fået sat skiltet op på klubhuset, som viser at det er Spar Nord som har sponsoreret græs og flisebelægning
til vores flotte terrasse uden for klubhuset. Billedet her er taget i årets første sne.
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Juleafslutning.
Lørdag den 15. december er sidste træning inden jul, og vi holder
juleafslutning. Traditionen tro vil der være æbleskiver og gløgg i klubhuset.
Kom og nyd dagen sammen med andre klubkammerater.
Vi starter på træningen igen efter nytår den 12. januar.

Glædelig jul og godt nytår

Nytårsmarch 2013.
Kom frisk oven på Nytårsaften og vær med til Nytårs gå turen med sjove opgaver indlagt og efterfølgende suppe i
klubhuset. Se også opslag i klubhuset.

Eftersøgnings tjenesten.
Her er en lille historie fra Gabis sidste
eftersøgning på golfbanen i Volstrup/Stenild.
Poul havde tabt sin tegnebog under golfspil, og
ville meget gerne have den fundet, da den
indeholdt mange penge, men også hans kørekort,
dankort og meget mere. Det var et meget stort
område. Poul mente vi havde gået ca. 7 km. Det
var ikke på selve banen vi skulle lede, men nogle
gange skød de bolden udenfor i skov og krat og
det var der vi skulle lede. Vi var næsten nået
banen igennem, og havde opgivet håbet, men det
havde Gabi ikke, og pludselig dukkede en meget
glad hund op med tegnebogen i munden. Poul
var meget imponeret af min dejlige hund.

MVH Børge Larsen.
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Nyuddannet træner.
TILLYKKE TIL ANNE
Anne K. Jensen
har den 17. november
fuldført grundtræneruddannelsen.

Indlæg fra et medlem i DcH Vesthimmerland.
”At have en hund, der er angst for fyrværkeri”.
Så er tiden snart inde igen, hvor der fyres
fyrværkeri af. Meget af det er utroligt smukt at se
på en mørk december aften, men meget af
glæden ved det smukke syn forsvinder, når man
har dyr, som er panisk angst for lyset eller lyden
af fyrværkeriet. Det ved vi (Tonny og Marianne)
alt for godt. Min tidligere schæfer tæve Qisay var
meget angst for fyrværkeri og kunne ikke finde ro.
Hun vandrede stresset rundt. kravlede under
sofaen, ind under borde i hjørner, under sengen,
hoppede på skødet af os. Var aldrig i ro, når
naboer eller andre i området skød fyrværkeri af.
Det hele startede med at vi for mange år siden
skulle holde nytårsaften med Tonnys bror og
svigerinde i Hvorup og selvfølgelig skulle vores
hunde (Stoffer og Qisay) med. Det var en meget hyggelig aften. Da vi nærmede os midnat skulle der selvfølgelig
skydes fyrværkeri af på terrassen. Vi opdagede desværre ikke før det var for sendt, at Qisay, som på det tidspunkt
var unghund, stod i døren, lige som der blev skudt en raket af. Qisay blev meget forskrækket af lyden og for ind under
bordet og videre ud i et hjørne af deres gang, og der blev hun resten af aftenen.
Vi håbede at vi ikke havde fået en angst hund, men året efter var den gal igen. Qisay var meget bange for fyrværkeri.
Vi spurgte i vores lokale hundeklub, om hvad vi skulle gøre, og blev anbefalet at kontakte hundepsykolog Lone
Greva.
Da vi ankom ved Lone Greva, skulle Lone se, hvordan Qisay og Jeg arbejde sammen både ude og inde i Lones
konsultationsrum. Derudover blev der stillet mange spørgsmål, for at Lone kunne få indtryk af, hvordan Qisay
fungerede som hund, og hvordan hun var hjemme, på træningspladsen og nede i byen. Vi fik at vide, at Qisay skulle
søge sin mad på græsplænen/ gårdspladsen morgen og aften, for at få brugt noget energi ved næsearbejde, og ikke
bare have maden serveret i skål, for det får hunden / ulven ikke i naturen.
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Vi fik at vide, at vi godt kunne få beroligende piller til Qisay, men det syntes Lone ikke var løsningen, da nogle af
pillerne kun sløvede kroppen på hunden, men ikke hovedet, så hunden kunne ligge i kurven uden at kunne røre sig,
men høre alle lydene, og dermed blive mere bange. Lone anbefalede derimod træning med lydcdén "Auritus". Lone
satte cdén i en afspiller, og startede på meget lav volume, medens Jeg skulle arbejde/ træne / lege med Qisay. Vi fik
så også at vide, at kom der fyrværkeri lyde, skulle vi lade som ingenting - forholde os i ro, og hvis Qisay kom og ville
have kontakt med os, måtte vi ikke afvise hende, ynke hende, men blot støtte hende ved at være i ro.
Vi trænede hver dag med lydcd´en og vi kunne efterhånden afspille den fra flere afspillere og på et rimeligt højt
niveau uden Qisay reagerede, så da nytårsaften endelig kom, var vi meget spændt på, hvordan det ville gå. Vi havde
gået lange spor, en lang gåtur i skoven og afslutningsvis en badetur i Lindenborg å i løbet af dagen. Vi havde planlagt
en stille aften hjemme, for at se om vores træning havde virket. Det havde det. Qisay var i nærheden af os, men der
var ingen stress og ingen vandring dette år.
Desværre fortsatte denne lykke ikke mange år, selvom vi fortsatte vores træning. Qisay havde lært at høre forskel på
cdén og det virkelige fyrværkeri, så vi havde nogle år, hvor vi læssede hundene i bilen og kørte i den lokale skov, hvor
vi så kunne sidde der og "hygge" med bøger, slik mv. Når det værste fyrværkeri var overstået ved 00:30 tiden, kunne
vi så gå en lang tur i skoven, hvor Qisay var tryg, selvom der i området omkring blev skudt lidt fyrværkeri af, men i
skoven, var hun ligeglad.
Efter nogle år med nytår i den lokale skov blev vi anbefalet af vores dyrlæge, at prøve et produkt, som hed "D.A.P". Et
produkt, som man havde god erfaring med.
D.A.P. (Dog Appeasing Pheromone), er et tryghedsskabende og beroligende feromon, hvis funktion er at berolige
afkommet. Hundens beroligende feromoner udskilles fra talgkirtler i hudfurerne mellem patterne hos diegivende hund.
Den højeste produktion af disse duftstoffer foregår 3-5 dage efter fødsel og skaber en tidlig interaktion mellem hund
og hvalp. Formålet er at berolige hvalpen ved stress og uro og gøre den veltilpas i fremmede omgivelser, - også når
den møder nye udfordringer. D.A.P. hjælper derfor hunden i stressede situationer, som i vores tilfælde var nytårs
aften.
I uforudsete eller pludseligt opståede situationer som torden og fyrværkeri, som kan gøre hunden nervøs, kan
feromonerne også virke beroligende.
Hvordan anvendes DAP?
DAP fås både som en spray og som en el-diffuser, som sikrer at feromonerne fordamper ud i rummet. DAP spray kan
enten påføres tæpper eller håndklæder, som normalt ligger i hundens kurv, men som med fordel kan medbringes når
man er på besøg hos andre. Også her vil feromonerne have en beroligende virkning på hunden. Nogle bruger endda
sprayen til at behandle halsbånd/bandana med, så hunden har den beroligende duft med sig på gåture. Ulempen ved
spray, er at der skal genbehandles hver 2. time, for at opretholde fuld effekt, fordelen er at hunden hele tiden har
duften med sig.
Behandling af de hjemlige omgivelser, opnås mest effektivt ved at opsætte en elektrisk DAP-diffusor, i det rum som
hunden opholder sig mest i. Det er vigtigt at diffusoren er tændt hele døgnet. En opsat diffuser, skal sidde mindst 14
dage før den har effekt. En DAP el- diffuser rækker til 50-70 kvadratmeter bolig, i en periode på op til 4 uger. Det er
en god ide at forebygge angsten, inden den optræder, da hunde som allerede udviser angst, er langt sværere at
behandle- også med feromoner!
Vi prøvede sprayflasken, hvor vi så kunne spraye det på et tørklæde, som hundene fik om halsen, og vi sprayede det
i deres kurve nytårsaften. Stoffer vores tidligere labrador gik ud som et lys og sov resten af aftenen, når han fik
tørklædet på. Qisay faldt til ro og slappede af i nærheden af Marianne, og der var ingen stress.
Et godt råd til alle jer, som har en angst hund. Det kan anbefales at tage kontakt til en adfærdspsykolog eller din
træner, da det ikke altid kun er hunden, som har problemet. Menneskets adfærd kan have stor betydning for, hvordan
hunden opfatter faren. Og gå i gang med lydtræning, men start i god tid. Det kan nemt tage mange måneder.
Med ønsket om et godt Nytår for dig og din hund.

Marianne

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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