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Nyhedsbrev December. 2015.
Brev til jer alle fra kassereren
De næste par lørdage vil der i klubhuset ligge kuverter til jer alle fra kassereren – jeres navn
står naturligvis på kuverten, og vi opfordrer jer til at finde jeres kuvert og tage den med
hjem. På den måde kan vi spare klubben for en stor porto-omkostning.
I kuverten ligger indkaldelse til Generalforsamlingen den 21. januar 2016 samt en skriv om
indbetaling af næste års kontingent. Husk kontingentet skal være indbetalt senest 5. januar 2016.
Generalforsamling
Der er som sædvanlig ingen tilmelding til selve generalforsamlingen, men da klubben er vært ved et par stykker
smørrebrød, vil vi naturligvis gerne vide, hvor mange vi skal bestille til.
Så hvis man ønsker smørrebrød til Generalforsamlingen skal man tilmelde sig på blanketten, der er ophængt på
opslagstavlen i klubhuset.
Juleafslutning
Officielt er lørdag den 12. december sidste træning inden jul, og så skal vi selvfølgelig
have æbleskiver og gløgg. Så mød endelig op i klubben til lidt julehygge med
klubkammeraterne.
Samme dag er der test for kursusholdet – så kom og støt op om dem 
Første træning efter nytår er lørdag den 9. januar. Men inden I går på juleferie, så hør
lige jeres træner, hvornår træningen starter igen. Skal din træner f.eks. på Tranumkursus vil første træning formentlig først være den 19. januar.
Nyt fra Trænerudvalget.
Vi har udgivet en revideret liste med træningstider, som kan ses på vores hjemmeside samt i klubben.
Trænerudvalget har en forespørgsel, om der er en som vil hjælpe fast på C holdet sammen med Lotte Nielsen,
de træner fra kl 8:30 til 9:30. om lørdagen.
Samt vi MANGLER TRÆNER til hvalpeholdt som gerne skulle starte i januar.
Vi vil også høre om der er nogle, som vil på vores liste med Træner som man kan kontakte, ved akut mangle på en
træner hvis man er syg-Arbejde osv.
Være sød at give en tilbage melding til Trænerudvalget.
Hundekonsulent
I Vesthimmerland har vi igennem rigtig mange år nydt godt af at have en lokal hundekonsulent,
nemlig Lis Porsborg. Lis har været meget brugt af såvel klubbens egne medlemmer, som af
ikke-medlemmer, og har oparbejdet en helt fantastisk viden og erfaring. Lis har dog også
udtrykt ønske om, at klubben kunne finde en afløser for hende, og det er nu lykkedes.
Anders Kallestrup er indstillet til uddannelsen som hundekonsulent, og starter i sommeren
2016.
Anders har en god baggrundsviden, idet han har været træner igennem flere år, han har trænet
egne hunde, ligesom han for et par år siden også gennemførte dommeruddannelsen. Med sin
positive tilgang til mennesker og hunde omkring sig, er bestyrelsen sikker på, at vi i Anders får en god
hundekonsulent, og det er vores håb, at Lis kan supplere Anders med sin store viden.
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Nye trænere i Vesthimmerland
Uffe Frederiksen og Jens V. Provst har i år afsluttet kredsens
grundtræneruddannelse, hvilket betyder at klubben nu råder over
2 nye trænere 
Tillykke til Uffe og Jens.
Herudover er det en fornøjelse at fortælle, at Jette Børgesen er tilmeldt
grundetræneruddannelsen, som starter i begyndelsen af 2016.

Tranum-kurser 2016
I weekenden 9.-10. januar afvikles årets Tranum-kurser. Denne gang
har vi tilmeldt 5 trænere og bestyrelsesmedlemmer; Knud Erik Sørensen, Anne K.
Jensen og Kim Fauerskov er tilmeldt trænerkurser, mens Gert Rueholm Kristensen og
Birgit Fauerskov er tilmeldt et kursus for bestyrelsesmedlemmer.

Året er snart slut og 2016 ligger lige om hjørnet
Som altid kan man følge med i klubbens aktiviteter, via kalenderen på vores hjemmeside.
Bestyrelsen ajourfører kalenderen løbende. Bestyrelsen vil i starten af 2016 fastlægge yderligere aktiviteter, som
sættes i kalenderen hurtigst muligt.
Men her er lige et par nøgledatoer, som allerede nu er fastsat:
Lørdag den 12. december 2015:
Torsdag den 21. januar 2016:
Søndag den 13. marts 2016:
Lørdag den 19. marts 2016:
Lørdag den 30. april 2016:
Søndag den 22. maj 2016:

Juleafslutning og Test for kursushold
Generalforsamling
Arbejdsdag
Landsmøde
Kredskonkurrence i Vesthimmerland
Arbejdsdag

Nytår
Snart er det nytår og nytårsaften, og det betyder, at det er tiden for fyrværkeri.
Selvom tiden, hvor man må affyre nytårsskyts nu lovmæssigt er indskrænket, skal
vi alle stadig være opmærksomme, og tage mest mulig hensyn til vore hunde.
Der findes f.eks. forskellige midler til at berolige vore hunde, f.eks. Serene-Um, og
Adaptil. Herudover kan dyrlægen også være behjælpelig med medicin til at berolige
hunden. Men allerbedste løsning er naturligvis at holde hunden langt væk fra
nytårsskyts.
Herfra kan vi kun anbefale stor omtanke ved brug af nytårsskyts af hensyn til såvel
hund som ejer.
Pas godt på Jer selv og hunden denne aften.
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Eftersøgnings hunden på arbejde igen.
Så har der igen været brug for Gabi. En jæger havde været på jagt i Rold skov, og
havde der tabt en Walkie Talkie.
De ledte i meget tæt granskov og meget kuperet terræn ,efter ca. en halv time kom
Gabi og afleverede det tabte .
Super godt gået, af den bedste eftersøgningshund i DcH Vesthimmerland.

Hundepoter og salt
Der er flere forhold at tage højde for, når vinteren sætter ind. Det er dejligt at komme ud og gå en tur, særligt hvis der
er faldet sne – og de fleste hunde elsker det. Mange hunde kan endda finde på at spise sne, hvilket der ikke sker
noget ved.
Vi ved fra slædehundene på Grønland, at poterne kan tåle endog meget lave temperaturer. Der er oftest tale om
frost med meget lav luftfugtighed, og derfor går hundene på et forholdsvis tørt underlag af sne.
Anderledes er det herhjemme i Danmark, hvor vi altid salter veje og fortove. Det betyder, at hundene går i saltholdigt
snesjap. Saltet nedsætter frysepunktet, således at en kuldeblanding af is og salt kan opstå. I den værst tænkelige
kombination af is og salt kan temperaturen i en sådan blanding nå helt ned på -21 grader. Det er derfor ikke svært at
forstå, at poterne trænger til ekstra beskyttelse i det danske vintervejr.
Nogle hunde får problemer med, at deres trædepuder revner, og det gør ondt, når hunden går. Smerten skyldes, at
saltet udtørrer trædepuderne, som revner og bevirker, at saltet kommer i kontakt med det underliggende væv i
hundens poter, som irriteres og gør ondt, der skal ikke mange ture til de forkerte steder før skaden er sket. Nogle
hunde mærker aldrig noget og andre skal bare have en tur på det forkerte sted før skaden er sket. For at forebygge
revnede trædepuder kan du skylle saltet af din hunds poter og tørre dem med en klud efter hver tur, så bliver poterne
sjældent udtørret. Hvis problemet er opstået, skal man smøre hundes poter med en potevoks eller vaseline, som
virker blødgørende og vandafvisende. Potevoks kan købes hos dyrlægen og i dyrehandlere.

Bestyrelsen for DcH Vesthimmerland
Vil hermed gerne ønske Jer alle en rigtig
Glædelig Jul og et Godt Nytår.
Vi ses i det nye år til mange gode
hundeoplevelser.

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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