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Indlæg fra Familiedyrlægerne i Års ved Jacob Kjær Larsen.
Familiedyrlægerne A/S er blevet ISO-dyrlæger
Vi (Aars Dyrehospital, Hobro Dyrehospital samt Svenstrup Dyreklinik) har fået den
anerkendte ISO-godkendelse, der kun gives til dyrlægepraksis, der lever op til særlige
kvalitetskrav og løbende bliver kontrolleret af eksterne eksperter.
Vi kan nu bevise, at de lever op til strenge, internationalt anerkendte standarder for
kvalitetssikring af deres ydelser, og har nu ret til at kalde sig ISO-dyrlæger.
Vi er en af de første 24 dyrlægepraksis, som den under Den Danske Dyrlægeforening,
har frivilligt valgt at lade sig kvalitetskontrollere for at sikre, at deres ydelser altid lever op
til de højeste kvalitetskrav. ”ISO-dyrlægen giver kunderne tryghed, og viser at vi gør en
ekstra indsats for at sikre høj kvalitet,” siger Jacob Kjær Larsen.
ISO-dyrlægen bygger på den internationale ISO 9001-standard, der har eksisteret i 25
år, og bruges i mange brancher til at dokumentere kvalitet. Dyrlæger roses for ekstern kontrol. I Den Danske
Dyrlægeforening er man glad for den nye ordning og hæfter sig særligt ved de uafhængige eksperter. I Norge er
dyrlægerne nemlig blevet kritiseret skarpt for at kontrollere hinanden indbyrdes i stedet for at overlade den del af
kvalitetssikringen til uafhængige eksperter.
”Dyrlægerne i ISO-ordningen vil gerne komme kritikken i forkøbet og være proaktive. Smiley’erne i fødevarebranchen
blev introduceret af myndighederne, fordi der var problemer mange steder. Det vil dyrlægerne gerne undgå ved selv
at indføre skrappere krav og øget kontrol. Hvis en dyrlæge er ISO-godkendt, kan kunderne være sikre på, at der er
ekstra fokus på faglig kvalitet,” fortæller talsperson.
For yderligere information kontakt:
Jacob Kjær Larsen, Aars Dyrehospital, 98623100
Fakta: ISO-Certifikatet
ISO-dyrlægen bygger på ISO 9001-standarden. ISO står for International Standardiserings Organisation.
ISO-certifikatet er en formel anerkendelse af, at dyreklinikken lever op til krav om dokumentation af kvalitet og faglighed. Dyrlæger med et ISOcertifikat kontrolleres løbende af eksperter fra Det Norske Veritas, som har en særlig bemyndigelse til at udstede ISO-certifikater.
Se mere på www.iso-dyrlægen.dk

Artikel fra Nordjydske.
Livsfarlig hundevirus i omløb
Hunde testet positive for smitsom og dødelig tarmbetændelse En livsfarlig og smitsom tarmbetændelse, parvovirus, er
i omløb blandt hunde. Det skriver blandt andet Nordjyske.dk
Det er dyrehospitalet City Syd i Ålborg, som har testet en hund og fundet den smitsomme betændelse i tarmen.
Sygdommen er specielt farlig for hvalpe, helt unge hunde og ældre hunde.
Sygdommen kan medføre døden, og hospitalet opfordrer alle hundeejere i Nordjylland og omegn til at få tjekket sin
hunds vaccinationsstatus.
Hunde kan blive smittet via andre hundes efterladenskaber, eller hvis hundene kommer i direkte kontakt med
hinanden. Så vær opmærksom på, om din hund er vaccineret, hvis den snuser til andre hundes efterladenskaber eller
bare leger med andre hunde. Virussen er stærk og kan overleve længe.
Du skal være opmærksom, hvis din hund har en eller flere af følgende symptomer.
- Feber
- Virker trist
- Dehydrering
- Kaster op og har vandig diarre eller tis med blod i
Søg omgående dyrlæge, hvis du ser disse symptomer hos din hund.
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Nyt fra Bestyrelsen.
HUSK.! Arbejdsdag i klubben lørdag d 16 Juni.
Der er denne dag arbejdsdag i klubben, hvor der skal males det sidste på
klubhuset og der skal repareres agility redskaber – springbrætter til lydighed,
laves resten af flisebelægning, samt laves mange – mange andre ting.
Der er et stort opslag, samt en liste ved indgangen til klubhuset, hvor man kan
skrive sig på. ( Vi håber mange skriver sig på )
Vi starter kl. 09.00, med et rundstykke og der vil være god forplejning i løbet af
dagen. Tænk over hvad i gerne vil hjælpe med og tag gerne kone – kæreste m.m. med, for jo flere vi er, jo mindre skal hver enkelt lave. Håber at rigtig
mange vil hjælpe og skrive sig på listen. Det er hyggeligt og vi skal også have
tid til en hygge snak.

Lodsejer aften.
Bestyrelsen holder d.19 juni lodsejeraften. Det er en aften hvor vi inviterer vores lodsejere med
påhæng og børn til mad samt en lille opvisning. Det plejer at være en rigtig hyggelig aften,
hvor lodsejerne får mulighed for at møde bestyrelsen og konkurrenceudvalget, samt se lidt
hundearbejde. Lodsejerne er meget positiv stemt over for dette arrangement, da de også får
mulighed for at snakke indbyrdes med hinanden.
Nyt fra Konkurrenceudvalget.
C-Drive in d. 9 Juni.
Lørdag den 9. juni afholder DcH Vesthimmerland en C-drive-in konkurrence, Der er 24 tilmeldte hunde, så alt tegner
til at blive en god og hyggelig dag. Konkurrenceudvalget har planlagt det med start kl. 08.00 og pokal overrækkelse
ca. kl. 12.30.
Alle øvelser bliver afviklet på banen foran klubhuset, så der er rig mulighed for at følge med i slagets gang.
Tag familien med og kom ud og se, hvad en C drive-in konkurrence er for noget, og der er god mulighed for at
proviantere i vores kantine.
Husk Sommer konkurrence I Sæby d. 7 juli .
Så er det snart sommerferie, og for mange starter ferien med konkurrence i Sæby. Det er altid en hyggelig weekend
da der som altid bliver arrangeret fælles camping på Hedebo strandcamping. Der er opslag i klubhuset hvor man kan
skrive sig på til camping. Lørdag aften vil der være fælles spisning/grill og så har vi jo vores traditionsrige kongespil
mod DcH Tisted. Kom og vær med og hep på kongespils holdet. Vi skulle jo gerne have pokalen med hjem igen i år.
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Sommerferie og fællestræning i Juli.
DcH holder sommerferie i Juli mdr. men der er dog mange, der benytter lejligheden til fællestræning med andre på
tværs af holdene. Dem som har tid og lyst, mødes om mandagen kl. 19.00 ved klubhuset og så finder man ud af,
hvad man vil træne. Det er en god mulighed, for at komme til at kende nogen fra andre hold og hunden skal jo også
røres og trænes lidt selv om det er sommerferie.
Hundefører i konkurrence med Pokal resultater .
Konkurrence i Lindholm 12/5-12:
Martin Abildgaard og Tiki
3. plads
med 184,3 point
i
B-klassen

Karl Erik Laigaard og Nero
2. plads
med 124,75 point
i
C-klassen (2. oprykning)

Konkurrence i Hjørring 12/5-12:
Lisbeth Kristensen og Falou
1.
plads
med 316,3 point
i
E-klassen

Et stort tillykke til alle hundeførerne med placeringerne og til Karl Erik med oprykningen til B klassen.

Nyt fra Arrangements udvalget.
Husk at mandag d. 25 juni tænder arrangements udvalg
grillen.
Det er den årlige sommerafslutning, hvor alle er meget
velkommen og husk tag endelig familien med –
så er i jo fri for at lave aftensmad, da der kan købes grill
pølser m.m.
Kom og vær med til at ønske hinanden en rigtig god
sommerferie.
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Nyt fra Fondsøgning Lene og Helle.
Torsdag den 10. maj deltog Helle Johnsen og Lene Krogholm ved en flot
traktement i Sparekassen Himmerlands lokaler på Himmerlandsgade i
Aars.
Helle og Lene har haft mange møder i løbet af vinteren for at skrive
ansøgninger til fonde.
Sparekassen Himmerlands Gave fond gav en check på kr. 2000,00 til
klubben. Tuborg Fondet har givet penge til en projektor og mobilt lærred.
Endvidere har Spar Nord bevilget kr. 5000,00, hvor der vil blive købt en
stor kaffemaskine for nogle af pengene og måske grillfaciliteter. i skrivende
stund mangles svar fra Realdania og Himmerlands Fonden.

Sparex Farsø har sponsoreret en sandkasse med låg til
DcH Vesthimmerland, så nu er der mulighed for at
børnene, som er med til træning kan lege i sandkasse.
En stor tak til Sparex.

Nyt fra Eftersøgnings tjenesten.
Så har vi endelig været på en opgave igen, skriver Børge Larsen som er med i eftersøgnings tjenesten.
Onsdag d.16 maj, blev vi ringet op, der var en som havde tabt sine briller under havearbejde, og hun havde ledt
forgæves efter dem inden vi blev kontaktet.
Det var den hurtigste opgave vi har været på, inden der var gået et minut efter Gabi var sat på opgaven, var brillerne
fundet og leveret til mig. Og Elilia blev meget glad, hun var virkelig overrasket over Gabi kunne finde dem så hurtig.

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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