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Vinderne af Klasseprøver i lydighed:

Øvede Begynder: Thomas med Bella

Klasse 1: Anne-Marie med Orla

Klasse 2: Annette med Bella

Klasse 3: Rikke med Sally

Vinderne af klubmesterskabet i agility

Vinder af både agility begynder og spring begynder:
Bettina med Speedy

Vinder af agility let øvet:

Vinder af spring let øvet:

Anne med Kala

Josefine med Nala

Vinderne af klubmesterskabet i agility

Vinder af agility øvet:
Ahmed med Villy

Vinder af spring øvet:
Bente med Enzo

Dyrlæge-aften
Den første dag i maj havde BHF besøg af dyrlæge Nathalie Kiessling fra Centrum Dyreklinik i Kr.
Hyllinge. Nathalie havde medbragt sin irske ulvehund på 15 måneder (det er altså en stor dreng!),
og fortalte om valg af hund og hvalpens første tid hos sin nye familie. Det var spændende at høre,
og vi kom vidt omkring og kom bl.a. til at tale en del om korrekt fodring, forskellige sygdomme hos
hunden, og hvor vigtigt det er at vælge en race/type der passer til én og ens familie. Vejret var
fantastisk skønt, og vi sad udenfor på terrassen og hyggede med kaffe og kage.

Hundegift?

Nathalie fortalte også om, hvad de ser af forgiftninger hos hunde. Her er et lille udpluk:
Har din hund spist noget, den ikke har så godt af? Mange hunde er eksperter i at spise noget, de ikke
burde. Andre gange er det os mennesker, der af uvidenhed har givet hunden noget, der reelt kan
være giftigt for den. Det er heller ikke så nemt at vide, hvad der er farligt, og hvad der ikke er.
Nogle ting kan være direkte livstruende, mens andre ting kun er giftige i meget store mængder.
Har du mistanke om, at din hund er blevet forgiftet?
For bedre at kunne bedømme, om det er farligt eller ej, skal du prøve at finde ud af:


Hvad din hund har indtaget.



Hvor meget af stoffet den har indtaget.
Spørg altid en dyrlæge til råds, hvis du er usikker.
Her er nogle af de ting som vi gerne spiser, og så ryger der måske indimellem også lidt af til
hunden. Men lad vær med det, du kan risikere at forgifte din hund!

Chokolade er en af de store syndere. Og lige så lækkert det er for os, lige så farligt er det for hunde.
Chokolade indeholder stoffet theobromine, som hunden kan dø af, hvis den spiser det i større
mængder. Jo mørkere chokoladen er, desto farligere er den. 30 gram chokolade er nok til at slå en
hund på 15 kilo ihjel. Theobromine får hundens hjerte til at slå meget hurtigere og kan føre til
hjerteanfald. Stoffet kan også irritere mave-tarm-kanalen og give maveblødninger, der kan være så
voldsomme, at hunden kan dø i løbet af nogle få dage.
Rosiner og vindruer kan give hunden alvorlige nyreproblemer, som kan føre til nyresvigt og
dermed være dødelige. Hvilke stoffer der ødelægger nyrerne, er ikke helt afdækket. Den giftige
dosis er fra én til otte rosiner eller vindruer pr. kilo kropsvægt. Det er ikke alle hunde, der bliver
syge. Nogle dyr kan spise rosiner og vindruer hele deres liv, uden at de på noget tidspunkt bliver
syge. Andre hunde kan dø af kun ganske små mængder.
Nødder, især valnødder og macadamianødder, er giftige for hunde og kan føre til alt lige fra opkast
til lammelser og død. Inden for 12 timer kan hunden udvikle forskellige symptomer som at miste
balanceevnen, få feber og kaste op. Symptomerne kan forværres, hvis hunden har spist nødderne i
chokolade.
Løg og hvidløg indeholder nogle giftstoffer, der kan ødelægge dyrets røde blodlegemer og give
pludselig blodmangel og vejrtrækningsproblemer. Giv ikke hunden nogen former for løg. Det er
især vigtigt at tænke på, hvis du giver din hund madrester, fordi der meget ofte er store mængder
løg i vores mad.
Avocado indeholder stoffet persin, der antages at være meget giftigt for hunde og de fleste andre
dyr. Persin findes både i frugtkødet, stenen og planten. Det giftige stof kan give akut celledød i
hjertemuskulaturen og i mælkekirtlerne.
Kirsebærsten, blommesten, abrikossten og æblekerner indeholder giftstoffet cyanid, der er
ekstremt giftigt. Nogle få æblekerner gør måske ingen skade, men hvis hunden går i gang med at
gnaske nedfaldsblommer eller kirsebær i sig, kan det blive en dødelig affære. Det gælder også
kerner i vandmelon.
Andre giftige ting: alger, kølervæske, menneskemedicin (f.eks. paracetamol og ibuprofen),
alkohol, cannabis, tobak, insektgifte, giftige planter og blomsterløg.
Rodalon i forkert styrke: I foråret blev der bragt en artikel i DKK´s blad Hunden. Den
omhandlede en familie der havde mistet flere hvalpe i træk, og man kunne ikke finde ud af hvorfor
hvalpene blev syge og døde. Til sidst fandt manden i huset ud af, at de brugte ufortyndet Rodalon til
at tørre gulvene af i, hvis hvalpen havde tisset eller pruttet indendørs. Efterfølgende havde hvalpene
gået og slikket på gulvet og var blevet forgiftet af Rodalon. Familien troede at det var en almindelig
udgave af Rodalon til indendørs brug de havde. Ved en
fejl var der dog indkøbt en meget stærk udgave af stoffet.
En meget trist historie, der nok kunne ske i mange hjem,
så hvis du bruger Rodalon så tjek lige at det er den rette
styrke og til det rette sted.

Mange tak til dyrlæge Nathalie fra Centrum Dyreklinik
for en spændende og lærerig aften.

