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Efterårsferie og Halloween er overstået. Træningsåret er så småt ved at være slut. Vi nærmer os Jul og der 

er 2 datoer I klubbens kalender, som I gerne må krydse af. Den første er klubbens fællestræningsdag, den 

23. november. Træningsdagen (og festen) kan I melde jer til direkte pr mail (formand@dch-lemvig.dk). 

Sidste tilmeldingsfrist er den 13. november.  Den anden dato er klubbens ”skovtur”, den 7/12 – som 

traditionsvis også markerer slutningen på træningsåret. Der kommer en seddel på opslagstavlen til 

skovturen. 

Programmet for fællestræningsdagen ser sådan ud: 

  

 Trænerne har fordelt sig på 4 forskellige poster: lydighed, agility, rally og næsearbejde. 

 Holdene er blandet på kryds og tværs af de sædvanlige træningshold og hvert hold rokerer 

igennem de 4 poster efter tidsplanen. Aktiviteterne indledes med en opvisning. 

 Næse- og lydighedsposter findes i grusgraven. Rally og agility på banen ved klubhuset. 
 

Dagen afsluttes ved et spændende foredrag af Patricia Hass Pilborg dyrlæge og dyrkiropraktor. I kan læse 

mere om hende her http://www.equipagen.dk/. 

Vi glæder os til at se mange af jer på begge dage.  

Blandt de klubaktiviteter, som vi har kunnet glæde os over i den seneste tid, kan der nævnes: 

 Klubbens venskabskonkurrence (Holstebro, Ringkøbing Skjern og Lemvig), som blev planlagt og 

afviklet af vores rutinerede konkurrenceudvalg (Svend Erik og Jens Henrik) og mange hjælpere fra 

klubbens forskellige hold. En stor tak til jer.  

 Endnu et hvalpehold, der har klaret kørekort med bravur under kyndige trænere, Kris Thestrup, 

John Jensen og Dorthe Hestbeck. Regn, blæst og kulde var ingen forhindring. Tillykke til jer.  

 Stabiliseringsholdet har derfor glæden af at hilse på nogle nye hundeførere fra hvalpeholdet og må 

sige farvel til dem, som skal videre til C-begynderhold og større udfordringer sammen med Jens 

Henrik. 

 Legestuen har vist sig at være en tilløbsstykke for hvalpeførere, der har fået øje på fordelen ved at 

begynde tidligt med socialisering og prægning. Inger Kristensen har ansvaret for legestuen - og 

glæden ved den. Vi andre må nøjes med at sige ”nåååh”, når de små nuttede klumper er til 

træning.  

 Flere af vores trænere har dygtiggjort sig på forskellige kurser i den seneste tid. Det er en stor 

bonus for klubben, at trænerne fortsat vil bruge deres fritid på at blive klogere på hunde og 

træning. Tak for det! 
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Bestyrelsen har både gode og dårlige nyheder i forhold til planer om renovering af klubhuset og indkøb af 

udstyr og redskaber. Vi har fået afslag fra Tuborg og A.P. Møller. Nordea fondet venter vi på at høre fra i 

december. Men ansøgningen om et tilskud/lån fra DcH-Initiativfondet har vi fået bevilliget som lån. Vi 

venter selvfølgelig på at høre tilbage fra Nordea fondet, men under alle omstændigheder er der allerede nu 

et økonomisk grundlag for at kunne gennemføre de tænkte forbedringer. De kan kun siges at være 

tiltrængt. 

På opslagstavlen i klubhuset har I kunne læse om ”det gule bånd” – en kampagne med oprindelse i Sverige 

og som er anbefalet af Dch-hundekonsulenter. I kan læse om kampagnen her: http://gulahund.se/dansk/ 

Bestyrelsen bakker op om anbefalinger om, at hunde, der af forskellige årsager, har brug for mere plads, 

skal bære et gult bånd/sløjfe (rødt, hvis hunden er i løbetid). Husk det fremover, når I er på banen med 

jeres hunde. Det er vigtige oplysninger, der bliver formidlet videre til andre på banen. Oplysninger, der kan 

gøre en stor forskel for alle. 

En kedelig orientering til sidst. Der er fundet 2 tilfælde af rabies i Holland i hvalpe indført fra Bulgarien. I et 

nyhedsbrev for dyrlæger, som er blevet videresendt til DcH-konsulenterne skrives: 

Rabies hos hundehvalpe indført til Holland 

De hollandske veterinærmyndigheder har rapporteret om to tilfælde af rabies indført fra Bulgarien.  
To fire måneder gamle hundehvalpe blev indført fra Bulgarien til Holland den 5. oktober 2013. Den 10. 

oktober blev der konstateret feber og paralyse hos den ene af hvalpene. Hvalpen blev aflivet den 18. 
oktober. Den anden indførte hvalp, som var kuldsøskende til den aflivede hvalp, blev efterfølgende 

også aflivet. Denne hvalp havde hæmorrhagisk gastroenteritis, men ingen neurologiske symptomer. 

Der blev påvist rabies virus i begge hundehvalpe.  
Det er oplyst, at hvalpene var indfangede gadehunde, der havde været holdt i et dyreinternat. 

Det vil nu blive undersøgt, om personer som har været i kontakt med hundehvalpene, skal behandles 

forebyggende mod rabies. 

 
De hollandske erfaringer understreger betydningen af, at det kan være yderst risikabelt at indføre 

gadehunde fra lande, hvor rabies forekommer. Vi ved, at rabies forekommer i følgende europæiske 

lande: Albanien, Bosnien-Herzegovina, Bulgarien, Grækenland, Kroatien, Letland, Litauen, 
Makedonien, Montenegro, Polen, Rumænien, Serbien, Slovakiet og Slovenien. 

Sidst Danmark fik konstateret rabies, var i 1982. 

 

Fødevarestyrelsen vil bringe information om de nederlandske tilfælde af rabies hos hund på 

hjemmesiden, www.fvst.dk 

  

Læs mere på Fødevarestyrelsens hjemmeside om rejse med kæledyr 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen Dch-Lemvig 
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