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Nyhedsbrev December 2011.
Indlæg fra Familiedyrlægerne i Års ved Jacob Kjær Larsen.
Jule sul
Sig nærmer den glade juletid, hvor vi alle spiser julesul og julegodter, selv vores
firbenede venner nyder ekstra godt i denne tid. Men pas nu på med den fede mad
til Fido. Fido er vant til tørfoder samt eventuelt en lille madrest i ny og næ, og nu får
Fido pludselig andefedt/ gåsefedt, andeskrog, sild, frikadeller, sylte el. hvad man nu
måtte vælge at indtage i julen. Det kan Fidos mave ikke tåle!! Vi ser ofte mange
hunde med maveproblemer i juletiden, diarre, opkast, forstoppelse pga misforstået
godhed hos hundeejerne. Så derfor lad hunden få sin normale mad, og skal den
forkæles juleaften, da kan et godt oksemarvben/suppeben være en glimrende
julegave til hunden.
Nytårsskyts,- hundens fjende nr. 1
Nu nærmer tiden sig hvor brugen af nytårsfyrværkeri tiltager i en voldsom grad. Det
er selvfølgelig meget festligt nytårsaften, men problemet er at mange hunde ikke
kan tåle de store brag og som følge heraf bliver bange. Du kan dog være på forkant
ved at sørge for at lufte hunden godt af inden aften, ligeledes er det en god ting at trætte hunden mentalt f.eks. ved at
lade hunden støvsuge haven for godbidder som du i forvejen har strøet ud med rund hånd.
Sørg for vante og rolige omgivelser, lad evt. radioen spille og træk gardinerne for så hunden ikke kan se lysglimtene.
Det er vigtigt at du undlader at trøste hunden hvis den viser angst,- det forstærker blot angsten,- lad den istedet være
i fred eller lav afledningsmanøvrer med godbidder.
Din dyrlæge kan ordinære angstdæmpende midler til din hund, det er her vigtigt at hunden får medicinen inden den
bliver bange. Angstdæmpende medicin virker sløvende, det er derfor forventeligt at se blinkhindefremfald og vaklende
gang. Vær ikke nervøs, hvis hunden ikke kan gå lige, eller har svært ved at rejse sig. Den har det ikke dårligt af den
grund. I mange tilfælde virker den angstdæmpende medicin helt til dagen efter, du må derfor ikke forvente en frisk
hund nytårsdag.
Såfremt din hund er kronisk lydangst ( i længere perioder) bør du kontakte din dyrlæge for at få hjælp til en tilvænning
( lyddesensibilisering). En sådan behandling udføres bedst i forårsperioden.
Med venlig hilsen samt ønsket om en glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår til Jer alle og jeres firbenede
venner.
Jacob Kjær Larsen, fagdyrlæge hunde og katte sygdomme
Modtager af Skippers Mindepokal 2011:
Hvert år uddeles en vandrepokal – Skippers Mindepokal – pokalen
uddeles til et medlem i klubben, som træner sin hund på en god måde,
er en god kammerat og gør et godt arbejde i klubben. Udvælgelsen
foregår på baggrund af indstillinger fra klubkammerater, og bestyrelsen
beslutter på den baggrund, hvem der er værdig modtager af pokalen.
En glad modtager af Skippers Mindepokal 2011 blev Anders Kallestrup
fra Testrup ved Simested.
Sidste års modtager Kim Fauerskov overrækker her pokalen
til Anders.
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Nyt fra Konkurenceudvalget.
Så er konkurrencekalenderen 2012 offentlig gjort og den kan ses i sin fulde udstrækning på
vores hjemmeside i nyhedsblokken på forsiden.
Klubmestre 2012.
Lørdag den 5. november afholdte DcH Vesthimmerland klubmesterskab som afslutning på
sæsonen. Der blev kåret klubmestre i de fire lydighedsklasser C, B, A og E samt i agility. Om aftenen afholdtes den
traditionelle vinterfest, hvor dagens vindere blev afsløret.
I agility blev Laila Hougaard fra Aars klubmester i begynder klassen, mens René Pedersen fra Fjerritslev løb af med
sejren i klassen for de øvede.
I lydighed og sporarbejde konkurreres der i 4 klasser. Klubmester i C-klassen blev Jacob Dalby fra Vognsild med sin
labrador Molly med 135,95 point ud af 150 mulige. Anden og tredje pladsen gik til hhv. Jens V. Provst fra Aalestrup
med sin labrador Salsa og til Camilla Borch Christensen fra Viborg med labradoren Buller.
I B-klassen hvor maximum point er 200 blev Anne K. Jensen og labradoren Carla fra Aalestrup klubmester med 194,1
point, mens Tonny Johannsen og schæferen Smedebakkens Blackie fra Suldrup fik en anden plads og Lise Muhlig og
Kleine Münstelænderen Oscar besatte tredje pladsen.
Tonny Johannsen deltog desuden også i DM i september måned, hvor det på dagen desværre ikke blev til en
podieplads, men at blive udtaget til DM er i sig selv en stor bedrift.
A-klassen hvor der maximum kan opnås 300 point og Anders Kallestrup fra Aalestrup med labradoren Tyson blev
klubmester med 267,25 point. Anden og tredjepladsen gik til hhv. Børge Larsen og golden retrieveren Gabi fra Farsø
og Lotte Nielsen med schæferen Cassie fra Haubro.
Eliteklassen, eller E-klassen havde kun 2 deltagere, hvorfor der også her kun var placering til klubmesteren, som i år
blev Kim Fauerskov fra Morum med malinoisen Cajus og 388,8 point ud af 400 mulige.
I år var der udover klubmesterskaberen også test for såvel Begynder C som Ny C holdene. I begge klasser klarede
de sig rigtig flot. Begynder C havde delt 1. plads til Claus Christensen og Luna fra Vognsild og Regitze Stenfelt med
Guzzi fra Aars. I Ny C gik 1. pladsen til Hans Jørgen Rybjerg og Katla fra Strandby.

Her ved siden af ses
nogle af de glade
Klubmestre som var til
stede ved præmie
overrækkelsen om
aftenen til vores
vinterfest.
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Nyt fra Bestyrelsen.
Generalforsamlingen.
Husk 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.
Søgaards bryghus.
Tirsdag d. 22 november, var det tid til at takke
trænere og udvalgsmedlemmer for deres store
indsats i løbet af året.
Det foregik med et arrangement til Søgaards
Bryghus i Ålborg.
En rigtig god aften hvor vi fik et indblik i
hvordan de laver øl og bagefter havde en
hyggelig aften med smagsprøver og øl-ben.

Renovering Klubhus.
Renoveringen af klubhuset skrider godt fremad og her lige efter jul kommer der 2 nye vinduer i ud mod vejen.
Nyt fra arrangements udvalget.
Har nu overstået vinterfesten og de kan så se frem og begynde at planlægge næste arrangement Nytårsmarchen.
Nytårsmarchen er en god frisk gåtur med familien på en times tid med indlagte små opgaver og suppe bagefter og
slikpose til ungerne. 25 kr pr voksne og gratis for børn. Det foregår d. 1 januar - tidspunkt se opslag i klubhuset.
Nyt fra Køkken udvalget

JULEAFSLUTNING I KLUBHUSET
Lørdag den 10. December er sidste træningsdag inden jul.
I klubhuset kan købes æbleskiver og gløgg til overkommelige priser.
Hvert hold hjælper med at holde gløgg-gryden igang og sørge for varme æbleskiver til
hinanden. Klubbens “butler og kogekone” har fri!
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Nyt fra Træner udvalget.
Nye Trænere.
Vi har i klubben fået nye færdiguddannede træner som er - Betina, Jeanette, Brian og Lise
I ønskes hjertelig tillykke med jeres træneruddannelse. Vi glæder os meget til at gøre brug af jeres viden i de
kommende år.
Jule ferie.
Vi holder i klubben juleferie fra d. 10 december til d. 7 januar. D. 10 er der juleafslutning i klubhuset efter træning og d.
7 januar aftales det med Jeres træner om der er træning for lige netop Jeres hold da nogle af vores trænere er på
Tranum kursus.
Trænings oversigt 2012.
Træningsoversigt for 2012 kan nu ses på vores hjemmeside klik på linket på forsiden og se hvornår lige netop dit hold
skal træne.
Tranum kursus 2012.
Program for Tranum kursus 2012 kan ses på hjemmesiden – klik på linket på forsiden i nyhedsboksen.
Eftersøgere på opgave.

Lørdag eftermiddag den 05.11 opsøgte
Jane Fristrup, Aars klubhuset, da hun dagen før havde tabt
sin mobil tlf i Aars Hundeskov. En af klubbens eftersøgeres
kontordame - Lone var stødt på Jane Fristrup i Aars
Hundeskov. Hun havde hurtigt spurgt Jane, om hun havde
tabt noget, idet Jane og kæresten Alex Pedersen gik og
kikkede meget i græsset. Det var hendes mobil tlf, som var
væk fra i går. Lone kunne straks fortælle om DcH`s
eftersøgningstjeneste, da hun jo kendte til Lotte Nielsen og
Cassie.
Til alt held for den uheldige Jane Fristrup, sad de 4
medlemmer ( Lottte Nilesen, Kim Fauerskov, Børge Larsen
og Anders Kallestrup) fra eftersøgningstjenesten i klubhuset.
De var netop kommet tilbage fra endt lokalkonkurrence.
Kort efter start på søgning af den tabte mobiltlf, var der "bid". Lotte Nielsen med sin ulvegrå schæferhund Cassie og
Børge Larsen med sin golden retriever Gaby arbejdede flot sammen og fandt Jane Fristrups mobil tlf.
På foto ses: t.h, Lotte Nielsen og Cassie i midten den glade ejer af mobil tlf Jane Fristrup og kæresten Alex Pedersen
og t.h. Børge Larsen og Gaby.

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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