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At være en ansvarlig
hundejer er nemt,
men involverer
mange ting ...
Det betyder, at du som hundeejer
sikrer, at din hund ikke er til gene.
Du, som ansvarlig hundeejer, sikrer dig,
at din hund ikke løber løs i nabolaget,
ødelægger andres ting, jagter vildt
eller andre dyr, samt at din hund ikke
overfalder børn eller andre mennesker.
Når din hund er sammen med børn,
skal de være under opsyn hele tiden.
Mange ulykkelige hændelser sker, når
barnet er alene med hunden.

Når du går tur med
din hund …
Samler du dens efterladenskaber op, og
sørger for at din hund ikke gør af alt og alle.
Ej heller står den og gør, når den er alene
hjemme, så den er til gene for resten af
beboerne i området.
Har du problemer med din hund, søger du
faglig hjælp.
Det handler om kontrol, træning og
socialisering af din hund.
Når du har valgt at anskaffe dig en 4-benet
ven, så har du også gjort dig nogle tanker
omkring det ansvar, der følger med.
Du tror måske, at du har fuld kontrol over din
hund, men hunde er rovdyr og en pludselig
bevægelse fra et andet dyr eller menneske,
kan fange din hunds opmærksomhed, og så
har du pludselig ikke længere kontrol over
hunden .
Før din hund i snor på offentlige steder og
slip den kun løs på steder, hvor det er tilladt,
og sørg for at du har overblik over hele
området.
Husk også, at ikke alle er lige så begejstrede
for vores firbenede venner, som vi selv er.
Respekter at andre ikke bryder sig om din
hund kommer i fuld firspring imod dem, eller
hopper op ad dem.

1. Læs alt det du kan
omkring den race du
ønsker dig

2. Snak med andre

hundeejere, evt. ejere
eller opdrættere som har
den race du ønsker dig

K!
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En hund er ikke bare en ting…
…Den er et levende væsen. Den er også et rovdyr, og derfor
er der ting du skal være opmærksom på, inden du vælger at
anskaffe dig en hund. Så sæt dig godt ind i, hvad det vil sige
at have hund.

I Danmark
har vi melle
m
12-14.000 a
flivninger
pga. adfærd
sproblemer
om året!

8. Køb ikke hund fra
hundehandlere hverken
her fra Danmark eller fra
Østeuropa. Du kender
ikke hundens baggrund
og ofte er den taget
alt for tidligt fra deres
mor, hvilket ikke alene
giver helbredsmæssige
problemer, men også
mentale problemer.
Du sparer måske nogle
penge på købet, men den
besparelse kan hurtigt
komme til at koste dig 4
gange så meget.

9. En hund har du i lang
tid, så tænk dig godt om.
Din hund vil følge dig
hvorend du går i tykt og
tyndt, men vil du gøre det
samme?
Du har valgt hunden,
hunden har ikke valgt dig.

7. Vær ærlig overfor dig
selv.
Er du ikke en erfaren
hundeejer, så lad være
med at anskaffe dig en
hunderace du ikke kan
magte, og som kræver en
erfaren ejer.

3. Tag ned på den lokale

træningsplads og tal
med en hundetræner om
træning og socialisering

4. Sæt dig ned og find
ud af, hvad det vil koste
dig at have hund, for det
er nemlig langt fra gratis.
Hunde skal have mad,
du skal købe hundesnor,
halsbånd, navneskilt
og skåle. Din hund skal
vaccineres og til dyrlægen
engang imellem. Den skal
registreres, forsikres, og
det koster også at gå til
træning med din hund.

5. Lad være med at tro,
at hjælp ikke er noget, du
kan have brug for, hvis du
skulle få problemer med
din hund.
I Danmark har vi mellem
12-14.000 aflivninger pga
adfærdsproblemer om
året, fordi hundeejere tror
de kan selv og ikke søger
hjælp til de problemer, de
støder ind i.

6. Har du ikke råd til de
ting, som følger med, når
man har hund, så vent til
du har råd.
TÆNK på, at det er et
levende væsen du tager
til dig og at det levende
væsen er afhængig af dig.
Husk at det er hunden
som betaler prisen, når
DU fejler.

FORENINGEN

FAIR DOG
kontakt@fairdog.dk - www.fairdog.dk

