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Nyhedsbrev Marts 2012.
Nyt fra Bestyrelsen.
Vigtige ting som bestyrelsen arbejder med lige i øjeblikket.

Beboerne længere nede af Plantagevej har
ansøgt kommunen om lov til at spærre
Plantagevej lige ved Bach 1 således at vi ikke
kan køre til Bach 1 og Bach 2 samt vi ikke kan
tilkøre DcH fra Oustrupvej. Det har
bestyrelsen derfor indgivet indsigelse imod.
Bestyrelsen har ligeledes taget kontakt til de
andre klubber i området som også bliver
påvirket af vejlukningen.

Region Nordjylland er i gang med at lave en
Råstofplan 2012, som kommer til at påvirke
vores træningsområder, hvis den bliver
vedtaget. Det drejer sig om Bønneløkke som
er omfattet af planen. Bestyrelsen har fundet
ud af at der er 2 fredede punkter i området,
som der skal holdes afstand til, samt at der er
gravet i området nord for, hvor de hurtigt
lukkede af igen, da de ikke fandt råstoffer nok.
Bestyrelsen har selvfølgelig afgivet indsigelse
mod planen, samt været til orienteringsmøde i
sagen. Samt talt med de omkringliggende
klubber.

Formanden er blevet 50.
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Hjemmesiden.
Der sker løbende ændringer på hjemmesiden, det er en del af planen om en
bedre struktur og mere liv på vores hjemmeside. Det være sig i form af bl.a en
nyhedsboks på forsiden, samt der nu er lagt en kalender på. Det vil på sigt blive
nemmere at finde de forskellige ting samt det vil blive nemmere at vedligeholde.

Nyt fra Køkken udvalget
Forandring i køkkenet.
Der er sket nogle ændringer i køkkenet, hvor der er sat nye holdere op til krus, da der ikke var plads nok. Der er sat
hylde op til Mikroovn over i hjørnet, flyttet lidt rundt samt andre ting. Tonny var håndværker sammen med Birgit en
dag, så der skete noget 
Køkkentjansen.
Den kører rigtig godt, og den består af medlemmer, som på skift sørger for at der er noget lækkert til middag i
klubhuset om lørdagen. Vores formand Birgit har en liste og så er det den enkelte på dagen der bestemmer, hvad
menuen er den dag. Det er altid spændende at komme ind i klubhuset og se ( Hvad skal vi ha til middag ) Sidst var
det pølser med brød og der har været fastelavns boller – suppe og meget mere. Hvis der går nogen derude som
kunne tænke sig at give en hånd med, så kontakt Birgit og blive skrevet på listen. Jo flere der er, jo længere tid er der
imellem at det er ens tur til at stå for maden.

Nyt fra Konkurrenceudvalget.
Lørdag d. 28 April er der kredskonkurrence i DcH Vesthimmerland og udvalget er så småt begyndt med
planlægningen. Husk at der er sidste tilmelding d. 13 April til konkurrencen.
Udvalget vil også gerne, at så mange som mulig melder sig som hjælpere til konkurrencen. Hvis man ikke selv skal
stille op i konkurrence, så er det bare med at henvende sig til en fra konkurrenceudvalget og tilbyde sig som hjælper.
Vi har også brug for hjælpere, dagen før så dem som stiller op i konkurrence , hvis de har mulighed for det, er meget
velkommen til at give en hånd med om fredagen. Der skal stilles op til eftersøgning - spor – felt – flyttes springbræt og
meget mere. Så kom ud af busken og meld jer som hjælpere. Der er også stor brug for hjælpere i køkkenet og der
kan man henvende sig til en fra køkkenudvalget.
Udvalgene vil gerne på forhånd, sige tak til alle som melder sig som frivillige hjælpere, det gør udvalgets arbejde
nemmere.

Hundekonsulent tjenesten.
Kender du DcH`s konsulent tjeneste ?.
Hvis du har et problem med din hund, eller bare vil vide mere om hundekonsulent
tjenesten, så har de en brochure, som kan ses inde på vores hjemmeside. Der er
link til brochuren fra Nyhedsblokken på forsiden, samt under fanen konsulenten.
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Indlæg fra Familiedyrlægerne i Års ved Jacob Kjær Larsen.
Vinteren er så småt ved at ebbe ud og snart viser foråret sig hvor alt grønnes ,
dyrelivet lader røre på sig,- og vores kære hunde udsættes atter engang for
parasitangreb. Her tænker jeg specielt på lopper samt skovflåter. Lopper kan
bekæmpes men aldrig udryddes helt,- det samme gør sig gældende for skovflåter.
Loppen lægger cirka 200- 300 æg i sin levetid, dvs. 10 lopper bliver til 2000 nye !!.
Kløe er det det mest almindelige tegn på at hunden har lopper. Den klør sig typisk
på brystkassen samt i armhulerne og gnasker sig på krydset samt inderlår/lyske.
Flere hunde kan sagtens tåle loppen, men der er også en stor del hunde der får
allergi/hudbetændelse pga. loppebid. Typisk sker der det at loppen bider og
derefter afgiver noget spyt der gør at blodet ikke størkner således at loppen kan
suge blod på værten. Det er især dette spyt nogle hunde får allergi overfor.
Skovflåter suger også blod på hunden el. andre dyr ja selv mennesker, og her skal
man være særlig opmærksom på at pille flåterne af idet de kan overføre en
sygdom der kaldes borreliose. Til dette formål kan købes en særlig ”tægetang” der
er ganske nyttig. Selv sætter jeg en finger på skovflåtens bagkrop trykker til og drejer skovflåten rundt indtil den
slipper grebet.
Har hunden loppeallergi er det ofte nødvendigt med en tur til dyrlægen hvor dyrlægen kan teste om hunden er
loppeallergiker samt give hunden medicin der stopper allergien. Ofte er det også nødvendigt at behandle med
penicillin/antibiotika mod hudbetændelse.
Når du tjekker din hund for lopper kan du ofte se små brune el. sorte 1-2 mm lange dyr der kravler rundt på huden,
alternativt kan du rede hunden med tættekam for at påvise loppeekskrementer. Finder du loppeekskrementer på din
hund men ingen lopper, er det stadig et klart bevis på at din hund har lopper.
Der findes mange forskellige loppemidler, -loppehalsbånd er utidssvarende, lugter og virker efter min mening bedst
hvis du kan fange loppen og binde halsbåndet om halsen på den!! Vask med utøjsshampo kan være en løsning men
er dog ikke tilstrækkelig effektiv. I dag har vi nyere effektive midler på markedet der også kan fås i håndkøb, disse
produkter kan stort set afløse de gamle kendte midler. Frontline og Practic er to produkter der virker på næsten
samme måde. Man tømmer en lille pipette i nakken af hunden hvorefter stoffet selv fordeler sig overalt på hundens
hud. Dagen efter en sådan behandling er lopperne væk .Dog skal man være opmærksom på at der til stadighed vil
springe lopper på fra omgivelserne. Derfor er det vigtigt at man behandler en lopperamt hund i min. 6 mdr for at
komme problemet til livs. Begge virker i øvrigt også mod skovflåter.
Forebyggende kan man give hunden programvet tabl. Disse tabletter bevirker at loppeæg aldrig klækkes. Programvet
slår altså ikke levende lopper ihjel på hunden.
Et tredje produkt er Bayvantic der opsuges af huden og cirkulerer rundt i hundens blod som en meget svag gift der er
uskadelig for hunden. Når loppen el. skovflåten suger blod vil den dø kort tid efter.
Har man en hund der allergisk overfor lopper er det derfor en god ide at anvende enten frontline el. practic idet loppen
som regel dør før den når at bide hunden og dermed ikke udløser en allergisk reaktion.
Enkelte hunde kan selvsagt ikke tåle disse loppemidler der applikeres i nakken. De kan udløse lokale reaktioner i
form af kløe samt sårdannelse. Hvis hunden optager noget af midlet gennem munden kan der ses savlen samt sitren
i hele kroppen. Hvis dette sker skal i kontakte jeres dyrlæge.
Ellers er det meget sikre og gode midler i loppebekæmpelsen.
Og så til sidst en lille god nyhed: Der er udviklet en app til mobilos der hedder mypetvet. Den kan downloades på App
store eller Android market og vil hjælpe jer til altid at have jeres dyrlæge ved hånden!
Jacob Kjær Larsen, Dyrlæge
Familiedyrlægerne
Tlf. 98 62 31 00
www.famdyr.dk

Aars Dyrehospital
Industrivej 4
9600 Aars

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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