DCH GALTEN

HUNDENYT JUNI 2016.
Månedens tilbud fra Olivers : Køb 40 politistave for kun 200 kr.
Træningssamling maj 2016.
Vi har nu overstået en særdeles vellykket træningssamling søndag den 29. maj, og jeg vil takker alle hundeførerne,
hjælpere, trænerne og ikke mindst Merete og Anita, der mødte en time før alle andre, for at lave kaffe og dække bord.
Vi startede med hyggeligt samvær kl. 8,30 med rundstykker og kaffe i klubhuset, derefter kørte vi til græsmarken på
Ersholtvej, der startede vi med orientering ved det frie søg, og efter denne orientering blev HF. Fordelt på frit søg og
sporholdene.
Alle HF kom igennem begge øvelser, og de var meget positive til at lytte og lære nogle nye metoder til både frit søg og
spor.
Det var en rigtig god formiddag med god træning og dejligt samvær, med kaffe og hjemmebagt kage, så det må
gentages en anden dag.
Hvis der er en eller flere HF der har ønsker vi skal afholde en dag, med andre øvelser vil bestyrelsen gerne høre fra jer.
Bestyrelsen takker trænerne, hjælpere og hundefører for en dejlig dag.
Den 25. juni afholdes der K-Test og sommerslutning. Hold øje med opslagstavlen i klubhuset.
Husk at juli er trænings fri og der atter starter hold op igen i starten af august.
Gitta Graugaard og Gimmick har fået deres første oprykning til E-klassen.

Pas på din bedste ven i solen og bilen.

Flåttid.
Flåtbid overfører alvorlige sygdomme til mennesker og dyr. Heldigvis findes der simple og effektive metoder til at undgå
de farlige infektioner
Flåten er kendt som en blodsugende mide, der i nogle tilfælde overfører meget alvorlige sygdomme til de dyr og
mennesker, der lægger hud og blod til den grådige gæst.
Derfor er det på mange måder en god idé at forberede sig, inden man begiver sig ud i skoven, hvor flåter i tusindtal
ligger på lur fra tidligt forår til frosten sætter ind. Den store forekomst af flåter i skoven vil jægere kunne snakke med om.
Det er ikke unormalt at tælle over 50 flåter på et rådyr, som er en af flåtens foretrukne værtsdyr. Der er derfor
nærliggende at finde en af forklaringerne på de sidste års eksplosive vækst af flåter (og flåtbid) i, at også Danmarks
bestand af rådyr er steget ganske markant.
Når flåten bider, kan der overføres flere forskellige farlige sygdomme, hvoraf borrelia sikkert er den mest kendte. Den
overføres til både dyr og mennesker, og infektionen ledsages af en række symptomer, som dog ikke alle behøver at
optræde samtidig.
Både hos dyr og mennesker er det vigtigt at få de flåtbid-overførte sygdomme diagnosticeret og behandlet med korrekt
antibiotika så tidligt som muligt. Jo længere tid der går, inden sygdommen behandles, desto større er risikoen for
livsvarige mén - i nogle tilfælde kan endog dødsfald henføres til flåtbid.
Sådan fjernes flåten.
En flåt overfører ikke smitte de første 12 timer efter, at den har sat sig til rette på sin "vært". Så hvis man har "fået
besøg", gælder det altså om at fjerne hele flåten med det samme. Det bedst egnede værktøj er - uanset om flåten har
sat sig til rette på et menneske eller et dyr - en "flåtfjerner" eller "tægetang", som kan anskaffes for ganske få kroner.
Dyrlægen demonstrerer gerne, hvordan den anvendes.
En almindelig pincet kan også anvendes, hvis man tager fat om flåtens hoved og forsøger at få den til at slippe sit tag men pas på at flåten ikke går i stykker! Derimod skal man glemme alt om de gamle husråd om at nulre flåten med olie,
vaseline eller margarine, for så risikerer man, at flåten tømmer sit maveindhold ud, og det forøger risikoen for, at
infektionen bliver overført.
Forebyggelse for hund og kat.
I dag er det simpelt at beskytte hunde og katte mod flåterne. Vi har nogle særdeles effektive midler, som blot dryppes
på huden i dyrets nakkeregion en gang om måneden. Det er vigtigt at følge anvisningerne for midlets brug meget nøje,
så der er overensstemmelse mellem f.eks. dosering og dyrets vægt. Nogle produkter er lavet specielt til brug på hunde
og tåles ikke af katte.
Du kan få individuel information om den optimale forebyggelse mod flåter på din hund og kat fra dyrlægerne og
veterinærsygeplejersker.
Flåtfeber
For dyrene er borrelia - som hos mennesker - en af de voldsomste sygdomme forårsaget af flåtbid. De seneste år er der
desuden konstateret flere tilfælde af "flåtfeber" hos hunde, bl.a. hos en Boxer på Virklund Dyreklinik. Det latinske navn
for sygdommen er Ehrlichiose, og de voldsomme symptomer er nedstemthed, vægttab, træthed, feber over 39 grader,
nedsat eller helt ophørt appetit, halthed, ledsmerter, øget tørst, brækninger, luftvejssymptomer og i få tilfælde ses
blødning på slimhinderne og evt. næseblod.
Husk husk at alle hundefører er meget velkommen i klubhuset til en kop kaffe/the og en hundesnak.
DcH Galten råder over banen tirsdag og torsdag samt lørdag fra 9-13. Lørdag er dog fri træning dvs. træning
uden træner og på kryds af holdene.
Bestyrelsen holder møde tirsdag d. 7. juni kl. 20 i klubhuset.

