
PRESSEMEDDELELSE        10.03.2012

Dusør på 5000 kr.  udloves for returneringen af Thor

Ukendte gerningsmænds fjernelsen af Thor fra en pension natten til søndag har bragt sagen om Thor i 
stor fare.

Det er en sag, hvori Fair Dog har investeret tusindvis af timer og tusindvis af indsamlede midler siden 
det i september 2012 stod klart, at Thor var en særdeles velegnet prøvesag, der knivskarpt kunne 
afdække, hvordan hundeloven og administrationen virker – og at dette er ulovligt!

Tanken om, at alle disse ressourcer har været forgæves, er næsten ubærlig.

Og tanken om, at sagen om Thor ikke vil kunne indgå som et hårdtslående bevis på, at hundeloven og 
dens administrative regler er ulovlige og skal laves om - uanset hvilken politisk opfattelse, man har - er 
ganske enkelt uacceptabel, fordi det kan betyde den sikre død for tusindvis af hunde fremover. 

Fair Dog håber inderligt, at de personer, der under navnet "Thors Venner" i misforstået varetagelse af 
ædle formål har stjålet Thor, vil indse, hvilken enorm skade de i virkeligheden har forårsaget og, at de 
kan få tusindvis af hundeliv på samvittigheden.
 
De kan aflevere Thor på enhver politistation i landet eller i udlandet eller på pensionen hvor de har 
taget ham. De kan også ringe direkte til Fair Dog på telefon 60194312 og aftale hvor vi kan hente ham. 
Hvis han afleveres på en politistation eller andet steds sørg for, at modtageren bliver bekendt med, 
hvilken hund, der er tale om, og får besked på at sætte sig i forbindelse med Fair Dog. 

Fair Dog håber også, at der kan være nogen andre, der kan være behjælpelige med at få sagen om 
Thor tilbage på sporet.

Fair Dog udlover derfor en kontant dusør på 5.000 kr. for oplysninger, der kan føre til, at Thor 
kommer tilbage igen.

Hjælp med til, at Fair Dog får lov til at arbejde for alle hunde gennem en ændret hundelov….

På forhånd tak.

Foreningen Fair Dog
Telefon 60194312


