Infoblad for Bardu Hund Nr 1 – april 2009
Hei medlemmer ☺
Her kommer omsider den første Bardu Hund infoen i år. Vi takker Ann Kristin for
redaktørjobben i fjor og ønsker henne lykke til med sitt nye liv.
Som dere ser av infoen blir det full aktivitet i alle gruppene etter påske. NKK utstillingen i
Harstad blir vårens første og vakreste eventyr. Lykke til til våre deltakere der. Vi
planlegger også sosiale aktiviteter utover våren, bl.a. medlemsmøte og et par dugnader
på Steiland for å få treningsbanen ferdig. Vi håper også at mange kan stille opp under
Villmarksmessa i år, både på standen til Bardu Hund og ikke minst i hundeparaden hvor vi
ønsker å få vist fram alle de ulike hundene i klubben. Bardu Hund skal være en levende
og inkluderende klubb for alle medlemmer på fire og to bein.
Vi ønsker alle små og store hundeeiere og alle små og store hunder ei riktig trivelig påske.
mvh Ranko og Elin

Faste spalter:
Hundetrening
Bruks: har tatt pause fram til snøen er borte.
Utstilling: Oppstart etter påske. Onsdager kl 17:30 (bak Forsvarsmuseumet)
Agility: Utstyret vil bli satt på treningsbanen etter påske og oppstart
nybegynnerkurs uken etter.
Hverdagslydighet: Hver mandag: 1800-1900
Konkurranselydighet: Hver torsdag kl 1800-1900 (uten instruktør)

Utstillinger i nærområdet
Norsk Kennel Klubb, Internasjonal eksteriørutstilling
med lydighets- og agilitykonkurranser
Harstad, 18. og 19. april 2009
Forlenget elektronisk påmelding: 30. mars
12 juni Norsk Dalmatiner Klubb
13. juni Tromsø Hundeklubb
Det er flere små utstillinger i nærområdet, sjekk NKK sine sider for detaljer.

Avtale om samarbeid mellom Veterinærsenteret og Bardu Hund
Bardu Hunds medlemmer har følgende rabatter hos
Veterinærsenteret:
• Hills Hundefôr: 20%
• Royal Canin for: 25% for oppdrettere med kennelnavn
• Arrak Outdoor klær: Mulighet for klubben å gjøre
samlebestilling med 35% rabatt på veiledende utsalgspris
(www.arrakoutdoor.no ) Klubbens trykk på klær betales av
klubben. Som gjenytelse ønsker Veterinærsenteret å få en
liten stripe med reklame på klærne.

Diverse fra styret – åpen post
Åpen Post
Det oppfordres til at folk sender inn ønsker om saker til behandling. Disse kan sendes når som helst
til leder Elin Uhre på elinuhre@start.no
Villmarksmessa
Vi skal også i år være med på årets Villmarksmesse, dersom det er noen som har lyst til å være med
i komiteen så ta gjerne kontakt: tone@dogdiggers.com

Vi planlegger også i år en raseparade, de som har lyst til å være
med kan gjerne gi beskjed allerede nå. Vi håper at så mange
hunder som mulig blir med, både renrasede og eventyrmixer – jo
flere jo bedre:-) (Merk at messa er på samme helgen som
utstilingen i Tromsø)

Diverse:
Kurs
Valpekurs: oppstart 15. april kl 18:00 på Veksthuset. Instruktører er
Stian Hansen og Emma Nordberg
Pris: Medlem 500,- Ikke medlem 700,- Observatør (uten hund) 300,Agilitykurs for nybegynnere: 21. april 2009, Kurset går over 7 ganger.
Instruktør: Anne Lise Aasheim og Tone Kristiansen.
Pris: Medlem 500,- Ikke medlem 700,- Observatør (uten hund) 300,Utstilingskurs: 24-25. april. Instruktører Kristin Olsen og Bengt Eggen.
Medlem kr 300,- Ikke medlem kr 500

Noen tips til påskas skiturer
Her er noen små enkle tips som kan gjøre det lettere å unngå skader hos
hunden.
1) Ski med stålkanter er ikke egnet i kombinasjon med hund - det er fort
gjort å påføre hunden alvorlige kuttskader!
2) Ikke ta en utrenet hund på lang tur de første dagene. Ved å øke
lengden på turen fra dag til dag får hunden sjansen til å tilpasse seg litt.
3) La hunden bli varm før den får løpe fort eller trekke tungt. Pass også
på å avslutte turene med litt rolig gange uten belastning så hunden får
"gått seg ned".
4) Ta pauser underveis slik at hunden får hvile. Da orker den lengre
turer.
5) Gi hunden et lite men energirikt måltid før du starter og gjerne
ett underveis. Fett og proteiner er hundens viktigste energikilder.
Convalescense support fra Royal Canin er flott, har du ikke det kan
du bruke et kokt egg.
6) Pass på at hunden får i seg nok væske på turen! La den spise snø
eller ha med vann.
7) Gi hunden et dekken eller en gammel
ullgenser å ha på seg når du tar pause, og
gi den noe å ligge på. En ryggsekk eller et
liggeunderlag er velegnet.
8) Dersom det er hard skare kan det være
lurt å ha på fleecesokker for å unngå kutt og såre labber.
9) Potene skal smøres med potesalve for å holde huden myk og elastisk.
10) Is i pelsen mellom tærne kan bli et problem - det kan fjernes ved at man holder
labben i hånden og smelter isen.
11) Krampe i tær kan oppstå når d et er spesielt kaldt - det kan hjelpe å massere
potene
Tar også med et ekstra tips/komponent fra Arild Mikalsen
Ha alltid med en plastspade på skituren for å unngå hundebæsj i løypene.

Plastspaden er festet til beltet med en karabinkrok som gjør det veldig enkelt å hekte den av når
den skal brukes, like enkelt er det å hekte den på etter bruk.
Med de beste ønsker om alle får en trivelig påske!
Tone Kristiansen

