Danmarks civile Hundeførerforening - DcH Vesthimmerland

Nyhedsbrev Sep. 2012.
Nyt fra Bestyrelsen.
MAD-dag.
Den 23. august havde vi premiere på vores nye tiltag, og der var fin tilslutning, 20 personer havde tilmeldt sig.
Desværre har ingen meldt sig til at tage mad-dagen i september, men da jeg synes det er så godt et tiltag, har jeg
valgt at tage tørnen igen. Jeg håber så, at én af jer melder sig under fanen og hjælper mig.
I denne måned vil der være mad-dag lørdag den 29. september
i tidsrummet 12.00-14.00.
Menuen bliver Dansk Bøf og prisen er ca. kr. 35,00 pr. person (betales på dagen).

Tilmelding senest den 22. september
Til Birgit på tlf. 40 75 73 28 eller mail fauerskov.morum@mail.tele.dk

Kimbreskuet 2012.
Klubben har påtaget sig en opgave i Messecentret i Aars den 5-6. oktober.
Vi skal sælge billetter ved indgangen ifm. årets Kimbrerskue.
Vi skal have fordelt 13 vagter i tidsrummet fredag 8.30 – 21.00 og 7 vagter lørdag
mellem 8.30 – 16.30.
Har du lyst til at hjælpe klubben med at tjene en god skilling, så kontakt
Birgit på tlf. 40 75 73 28 eller mail fauerskov.morum@mail.tele.dk

Tak for hjælpen d. 26 august..
Søndag den 26. august lagde DcH Vesthimmerland lokaler til grundtræneruddannelse. Bestyrelsen vil gerne takke
Margrethe Rokkjær og Inger Christensen for at sørge for forplejning under kurset. Ligeledes vil vi gerne takke de
hundeførere, som med kort varsel stillede sig til rådighed på dagen.
DcH’s DM den 22-23. september
I år afholdes DM af Grindsted/Billund, og som det ser ud lige nu, har vi flere mulige deltagere. Følg med på
www.dch-dm.dk hvor man kan se, hvem der har muligheden lige nu. Lørdag den 8. september afvikles sidste
konkurrence inden DM, så herefter kan man med sikkerhed se, hvem fra DcH Vesthimmerland, der deltager i DM.
Sæt kryds i kalenderen og tag med ned og støt vore deltagere.
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DcH Vesthimmerlands målsætning.
På bestyrelsesmøde tirsdags d. 21 august 2012 godkendte bestyrelsen følgende målsætning.
Mål.: Fastholdelse af trænere og frivillige.
Målsætningen kan læses i sin fulde længde i klubhuset og på vores hjemmeside.

Nyt fra Konkurrenceudvalget.
Eliteturnering 2012.
Lørdag d. 6. oktober skal DcH Vesthimmerland afholde den sidste Eliteturnering. Det er de bedste hunde og
hundefører der er samlet i denne turnering og det er den dag, det hele bliver afgjort –
Hvem bliver vinder af Eliteturneringen 2012.
Kom ud og se noget godt hundearbejde – der skal være lydigheds øvelser lige over for klubhuset.

Nyt fra Arrangements udvalget.
Lokalkonkurrence og vinterfest bliver i år. Lørdag d. 27 oktober kl 19.
Pris 165 kr pr pers.
Det kommer til at foregå i Aars.

Nyt fra Trænerudvalget.

Der er afhold test af de forskellige kursushold,
hvor de fik en prøve på, hvad deres hund kunne.
Der var en ivrig snak på terrassen,
hvor alle hyggede sig og havde en god dag.
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Eksempler på forskellige sygeforsikringer.

Kender du tegnet ?.
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Indlæg fra Familiedyrlægerne i Års ved Jacob Kjær Larsen.

Lopper hos hund og kat
I Danmark ser vi atter et stigende loppeproblem hos vores firbenede venner. Der er
især tale om kattelopper . Kattelopper lever både på hunde og katte, hvor de suger
blod. Efter et måltid blod springer loppen af til omgivelserne og lægger ca. 200 æg.
Disse æg kan ligge i dvale i op til 6 mdr. De kan ikke ses med det blotte øje, og de
kan ikke støvsuges op. Når hunden eller katten lægger sig på gulvtæppet der
indeholder loppeæg, klækkes disse, og nye larver udvikles til lopper, der igen
springer på kæledyret,- og ringen er sluttet. 10 lopper bliver i løbet af kort tid til 2000
nye lopper. Så når man finder en loppe eller blot loppe ekskrementer på sin hund
eller kat, er det som at se toppen af et isbjerg. Under overfladen/ eller rettere i
omgivelserne,- ligger der allerede et kæmpedepot af æg. Det siger derfor sig selv at
man ikke slipper af med lopperne med en enkeltbehandling af husstandens kæledyr. En effektiv loppebekæmpelse
kræver at man behandler sine dyr systematisk hver måned i min. 4 mdr, og ved voldsomme loppeangreb, helt op til 8
mdrs loppeprofylakse. Det er som oftest ikke nødvendigt at behandle med loppemidler i omgivelserne men derimod
meget vigtigt at behandle alle dyrene regelmæssigt. Nedenfor følger en række gode råd, der meget gerne skulle
kunne bidrage til et loppefrit miljø..
Loppebekæmpelse/ Rådgivning
Saner omgivelserne, grundig støvsugning og vask af husdyrenes tæpper
Alle familiens dyr skal behandles mod lopper
Korrekt applikationsteknik er afgørende, vær meget grundig med at al væsken i pipetten kommer på huden i nakken..
Behandle med effektivt spot on middel i op til 4 sammenhængende mdr
Undgå at dele pipetter mellem familiens dyr ( risiko for fejlbehandling)
Undgå at shamponere husdyr i forbindelse med spot on behandlingen
Skriv behandlingsdatoer ned så man husker korrekt behandlingsinterval
Vær klar over at der kan ses nyklækkede lopper de første par måneder efter behandling.
Vær tålmodig,- det tager tid at løse svære loppeproblemer..
Mvh
Jacob Kjær Larsen, fagdyrlæge vedr. hunde og kattesygtdomme
Familiedyrlægerne A/S
Aars Dyrehospital
Industrivej 4
9600 Aars

Kilde: Hvis loppebekæmpelsen svigter, Kronborg, dyrlæge, Kim Søholt Larsen, biolog , DVT 06 2011

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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