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Nyhedsbrev Februar 2012.
Indlæg fra Familiedyrlægerne i Års ved Jacob Kjær Larsen.
De fleste af os har stor glæde af vores trofaste og dejlige hunde, nogle holder
hund som familiehund, andre har osse fornøjelsen af at træne sin hund til
konkurrencer. Uanset hvad formålet måtte være er hunden en del af familien og
må som sådan opfattes som et familiemedlem. Ved at give dette familiemedlem
den rigtige pleje og omsorg kan din hund leve et sundt, raskt og fornøjeligt liv. For
at bevare hunden sund og rask er man i dag meget mere opmærksom på begrebet
: ”Risk Factor Management”. Det er de faktorer i dit dyrs opvækst, miljø og livsstil,
som er medvirkende til at øge risikoen for at udvikle sygdomme. Nogle af disse
sygdomme kan være svære at kontrollere, fx arvelige sygdomme der kan
forekomme hos forskellige racer. Men der er andre faktorer som fx aktivitetsniveau,
levevilkår og ernæring,- der alle er faktorer som du kan kontrollere. Og ved at gøre
dette kan du optimere dit dyrs sundhed og dermed livskvalitet, gennem et
forhåbentligt langt og aktivt hundeliv. I de næste par afsnit vil jeg gennemgå nogle
af disse risikofaktorer.
Hos unghunde er ernæring en af de vigtige faktorer. Hvalpe bør i deres første leveår, uanset race, have et
kvalitetshvalpefoder,,-og her er det ofte prisen på foderet der afgør om det er kvalitet eller ej. Det siger næsten sig
selv at man ikke kan lave billigt hundemad uden at det skorter på kvaliteten. Når man fodrer med hvalpefoder er det
ligeledes vigtigt at man ikke giver ekstra kosttilskud, idet foderet allerede har taget højde for dette. Det kan derfor
være direkte forkert, når man fx tilsætter ekstra kalk og fosfor til et hvalpefoder. Man kan her risikere at
knogleudvikling bliver hæmmet. Husk at hvalpen skal nå sin voksenvægt på knap 8 mdr., og en optimal fodring vil
være medvirkende til at hvalpens skelet/muskler bliver så stærke som muligt og dermed er grunden lagt til et langt og
sundt hundeliv. Mange foderproducenter hævder, at deres foder opfylder hvalpen/unghundens ernæringsmæssige
behov, men ofte ser man at der ikke er taget højde for alle de forandringer der sker med et ”voksende” dyr og dermed
lever foderet ikke op til de ernæringsmæssige behov unghunde har. Jeg vil her anbefale at du tager en snak med din
dyrlæge om hvilket foder du bør vælge. Vær også opmærksom på at jeres hund ikke bliver overvægtig, selv hvalpe
bør ikke være for ”runde”, fedt belaster ikke kun skelettet men også de indre organer og dermed hele stofskiftet.
Fedme relaterede sygdomme kan fx være sukkersyge, hjerte/karsygdomme, samt nyre/leverlidelser. Og desværre er
det sådan med disse sygdomme at man hyppigt først opdager dem når hunden er ved at blive alvorligt syg,- og de
kan derfor få et kronisk forløb. Jeg vil her anbefale at man hyppigt vejer sin hund således at man på langt sigt har en
god fornemmelse af hvad hunden ”normalt” vejer.
I opvækst perioden er det særligt vigtigt at man ikke overmotionerer sin hund. Al motionering bør foregå på hvalpens
præmisser, er der træthedstegn som fx vægring ved at gå videre, hvalpen sætter sig ned etc ,skal man respektere
dette. Ligeledes er cykeltræning bandlyst helt op til det første leveår af hensyn til skeletapparatets udvikling. Hermed
kan man forebygge overbelastede led med slidgigt til følge når hunden bliver ældre. Alt dette betyder selvfølgelig ikke
at man ikke må træne sin hvalp, blot man respekterer træthedstegn fra hvalpen. Når hunden er mere end 1 år
gammel kan træningsintensiteten øges gerne med små cykelture/løbeture, på denne måde opnår hunden en endnu
bedre kondition og dermed ydeevne/koncentration ved stævner el. konkurrencer.
Ved at overholde ovenstående huskeregler vil sandsynligheden for at få en sund og rask hund gennem et langt
hundeliv være øget ganske betydeligt.

Jacob Kjær Larsen, Dyrlæge
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Nyt fra Bestyrelsen.
Sammensætning af den nye bestyrelse.
Den nye bestyrelse kom til at bestå af følgende.:
Formand – Birgit Fauerskov
formand@dch-vesthimmerland.dk
Næstformand – Gert Rueholm Kristensen gert@rueholm.dk
Kasserer – Lotte Frost

kasserer@dch-vesthimmerland.dk
sekretaer@dch-vesthimmerland.dk
Medlem – Rene Mogensen
evaslundvej169@email.dk
Sekretær – Tonny Johannesen

Fanestang.
Da vores fanestang var ved at være fyldt op med faneplader, har vi købt en ny stang og den gamle er hængt op på
vægen i klubhuset så man kan se alle de gamle mærker. Ophænget er lavet af Tonny Johannesen som også har lagt
træ til. En rigtig god løsning synes vi i bestyrelsen.
Formanden bliver 50.
Vores formand i klubben Birgit Fauerskov bliver d. 23 Feb. 50 år.
”( Det er jo ikke til at se på hende – )” 
Birgit er ud over at være formand for klubben
– dommer - bl.a. som dommer ved DM sidste år.
– træner
– medlem af konkurrenceudvalget
– kontaktperson til flere udvalg
og sidst men ikke mindst hundefører.
På alles vegne i DcH Vesthimmerland vil jeg ( Redaktøren ) ønske Birgit et rigtig
stort Tillykke med dagen og håber at du får en rigtig god dag og held og lykke
fremover med din gerning i DcH.

Nyt fra Køkken udvalget
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Nyt fra Træner udvalget.
Info aften 18 Jan. for nye hundefører ( Hvalpehold ).
Formand Birgit Fauerskov bød velkommen
og gav en kort beskrivelse af DCH –
både lokalt og på landsplan.

Lisbeth Kristensen orienterede de nye hundefører og familier
om "det at gå - til hundetræning".
Projektoren var desværre udlånt denne aften.
Derfor blev Lisbeths foredrag vist på et lille tv.

Et kig ud over forsamlingen af nye hundefører og familier..

Mailadresse til trænerudvalget.
Trænerudvalget har fået egen mailadresse som er følgende.:

traener@dch-vesthimmerland.dk.

Nyt fra Agility.
Laila Hougaard fra Agility har været til DGI Nytårs stævne i Randers d. 14/1 – 2012 og kom hjem med følgende
placeringer.
3. Plads i Agility Klasse 1
5. Plads i Spring Klasse 1
Flotte resultater og et stort Tillykke
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Nyt fra Eftersøgningstjenesten..
Endnu en succes historie fra vores velfungerende eftersøgningstjeneste.
EN STOR TAK FOR HJÆLPEN LØRDAG DEN 14.01.2012

I lørdags var Torben og Daniel ude og fælde træ i
vores skov ved Møldrup..
Da motorsaven skulle tankes var bilnøglerne væk i
Daniels lomme. (vores søn på 19 år)
Gode råd var dyre. Hvordan finder vi nøglerne igen
under alt det træ og grangrene, som var blevet
fældet.
Torben havde læst en artikel i avisen om en hund
som havde fundet tabte ting.
Vi Google de ”hund fandt pung” og frem kom en
artikel hvor DcH´s Eftersøgningstjeneste blev
nævnt.
Ved opringning til DcH fik vi straks af dig Peter
telefonnumre på de 3 nærmeste hunde med fører i
området.
Det blev Børge fra Farsø, som kom med hunden Gabi og efter 35 min var der gevinst. FLOT.
Børge tog med os hjem og bankede på Daniels dør om der var en, som manglede en bilnøgle.
Ja sagde Daniel og troede at nu skulle hunden lugte til ham for at få hans fært som var på nøglen, men nej.
Stor var glæden, da Børge i stedet rakte ham nøglerne
fundet af Gabi i bunden af skoven.
Uden artiklen i avisen havde vi ikke hørt om
hundetjenesten. Vi kan kun give en stor tak til Jer for dette
tiltag.
At vi ved samme eftersøgning fik i alt en gren klipper,
ølflaske og bilnøgle fundet af Børge og Gabi giver kun
anledning til et større smil.
Hilsen Lis og Torben
Hvamvej 61
9620 Aalestrup
Tlf 9864 2940
Mail: listgh@adslpost.dk

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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