DCH GALTEN

HUNDENYT MAJ 2016
Månedens tilbud fra Olivers: 1 liter fiskeolie kun kr. 90,00.

Kristi Himmelfartsdag den 5. maj 2016: Husk at forhøre dig ved din træner, om der er træning denne
aften.

Søndag den 29. maj 2016 afholdes der træningssamling i DcH Galten. Vi starter dagen kl. 8.30 med
rundstykker og kaffe. Herefter vil der være fælles orientering, og omkring kl. 9.30 starter vi træningen.
Fokusøvelser bliver spor og frit søg, og der vil blive trænet på tværs af alle hold. Peter Jepsen, Poul R.
Nielsen og Lonnie Libenholt vil stå for undervisningen denne dag. Træningen slutter omkring
middagstid og prisen for denne dag er kr. 25,00, som kan betales til din træner eller til en fra
bestyrelsen. Tilmelding skal ske på listen i klubhuset senest den 12. maj 2016. Bestyrelsen håber at se
mange til en god omgang træning, nye fif og masser af hundesnak.

Lørdag den 25. juni 2016 afholdes der k-test samt sommerafslutning. Så sæt allerede nu kryds i
kalenderen.

Husk juli er træningsfri og alle hold starter op igen tirsdag den 2. august 2016 samt torsdag den 4.
august 2016.

Sommeren er over os, og det betyder også højsæson for muldvarpeskud og højt græs. Vores
træningsbane er desværre meget plaget af muldvarper, hvilket er til gene for os alle under træningen.
Alle arealer på og omkring Skovby Mosegård er ejet af Skanderborg Kommune, og det er derfor dem,
som vedligeholder vores træningsbane. Vi er løbende i kontakt med kommunen for at få græsset slået
og banen vedligeholdt. Mosegården er dog ikke altid deres højeste prioritet, og vi skal beklage, hvis
det giver unødige udfordringer i Jeres træning.

Onsdag den 27. april 2016 måtte DcH Galten desværre sige farvel til Lucky. Lucky var A-hund og gik til
træning om tirsdagen. Han blev aflivet grundet sygdom – 8 år gammel.

Husk alle hundeførere er meget velkommen i klubhuset til en gratis kop kaffe/the og en hundesnak.
Bestyrelsen afholder næste bestyrelsesmøde den 7. juni 2016 kl. 20 i klubhuset.

Socialisering
Hunde har brug for at blive socialiserede. Dels er hunde et flok dyr som ikke trives alene, samtidig har
de brug for at kommunikere. Hunde har derfor brug for at møde andre hunde, mennesker, børn, andre
dyr m.m. Det er en del af deres udvikling. Får hunde ikke lov til at udvikle deres sociale væsen, sprog
og holdninger, vil de være “stumme” og handicappede. At være social er essentielt for en hund.
Men... Vi mennesker er tilbøjelige til at synes at vores hunde skal hilse på ALLE i nærmeste omkreds.
Men det er altså langt fra hundens verden. En hund har ofte fået stillet sit behov blot ved at observere
en anden hund på 10 meters afstand. Vi giver heller ikke hånd til alle i toget. Et nik eller et smil er
rigeligt - hvis vi overhoved hilser... Sådan er det også for hunde. De vælger selv hvem og hvornår de
har lyst til at hilse. Lad vær at vælge for den.
Hundeleg
Der er mange mennesker der synes at det er hyggeligt, når 15 hunde i alle størrelser og racer kommer
sammen og “leger”. I langt de fleste tilfælde er der dog ikke tale om leg. Hvis man øver sig på
hundesprog og læser de hunde der er til stede ved sådanne “legepladser” forstår man tydeligt, at det
absolut ikke er leg.
Mange hunde lære noget af det, og får sit daglige sociale skud. Men for andre er det forfærdeligt.
Specielt små og mindre hunde bliver ofte mobbet af de større hunde, de forsigtige hunde bliver ofte
enormt stressede, de energiske bliver ofte endnu mere energiske og ude af kontrol.
Med andre ord, det bliver næsten altid alt alt for voldsomt!
Hundelege skal observeres af folk der kan læse hundesprog og som kan træde til, når det behøves.
Det vi mennesker forstår ved leg, er oftest en stress-fest for hundene.
Er hundeleg noget I gør i, så sørg for at det MAX er 10 min. Det er rigeligt for din hund!

