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Vi ønsker alle en glædelig jul
Vi har netop overstået årets sidste udstilling, 197 hunde var tilmeldt, helt overvældende. På trods af at vi var nødt til i sidste
øjeblik at flytte udstillingen til Helle hallen blev det en rigtig dejlig dag. Masse af
gaver, julehygge sjov og spas. Julemanden
kom på besøg og der blev danset om juletræet.
Traditionen tro kårede vi årets julehund,
publikums yngling. Det er så skønt at se
at hvordan i udstillere går op i det, der er
virkelig lagt tid og sjæl i de mange forskellige tiltag.

Vinderen af årets julehund 2017 kan ses
på forsiden af dette nummer af Racehunden. Konkurrencen var hård og der måtte
flere optællinger til at få det til at passe.
Stort tillykke til vinderne, det var super
flot.
Jeg vil gerne på vegne af hele bestyrelsen
ønske jer alle en rigtig glædelig jul samt et
godt nytår, vi glæder os til at se jer igen i
det nye år.
Formand for DRU
Helle Øllgaard Jensen
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Tank billigt
og støt
Dansk Racehunde
Union
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Få et OK Benzinkort med en sponsoraftale, så støtter du Dansk Racehunde
Union med 6 øre hver gang du tanker benzin eller diesel. Når du har tanket
500 liter, får Dansk Racehunde Union en ekstra bonus. Det koster dig ikke
ekstra - OK betaler hele beløbet. Har du et OK Benzinkort i forvejen, kan du
også få det tilknyttet en sponsoraftale.
Bestil et OK Benzinkort med
sponsoraftale på www.ok.dk.

www.ok.dk
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Hunde og julestress
Af Lise Lotte Christensen
Selvom mange familiehunde ynder julemåneden med ekstra opmærksomhed og mange
fridage, påvirker julen hundene i negativ retning med stressende ændrede vaner.
Her er 5 forhold, som direkte kan påvirke din
hund med stress, så brug listen til at imødekomme problemerne før de opstår.

først og fremmest fordi vi gerne vil nå samme
arbejdsbyrde som normalt, samtidig med at vi
stiller krav på den hjemlige front med hygge,
juleklip og julepynt. Ofte bliver gåturene kortere, den mentale stimulation lider last. Hunden lægger sig tilmed midt i døråbningen når
vi kommer hjem, så vi falder over den med alle
indkøbsposerne.

1) Øget opmærksomhed
Selvom nogle hunde ikke kan modtage beundring nok, og soler sig i øget opmærksomhed
fra alle kanter, vil andre hunde påvirkes af, at
der hele tiden er gæster og ekstra hænder
som vil klappe den.

Forebyggelse: Indfør at juletraditionerne
også inkluderer daglige lufte ture i mørket,
mens I fortæller juleeventyr, og sørg for at
sige velkommen til din hund når du kommer
hjem fra en lang dag - indkøbene kan sagtens
vente 5 minutter

Forebyggelse: Hunden skal have en god lang
motionstur inden gæsterne kommer, og sørg
for at de stressede hunde får tildelt et rum
for sig selv, hvor de fra tid til anden kan slappe af og hvor gæster ikke er velkomne. Tænk
også på at alt det ekstra hurlumhej får tiden
efter jul, hvor hunden igen skal være alene, til
at være ekstra hård. Derfor: tænk på at hunden også har brug for ro og stunder hvor alene-hjemmetræningen vedligeholdes

4) Juledekorationer og pynt.
Mange hunde synes det er spændende med
ændrede dufte og forskelligt julepynt. Nogle hunde, og i særdeleshed hvalpe, vil gerne
udforske alt nyt. Tørrede frugter og juledekorationer, sløjfer, nødder og nisser er ikke ualmindelige fremmedlegemer fra hunde. Hertil
kommer de giftige planter som mistelten, julestjerne og tulipaner.

2) Dårlige spisevaner
Den øgede opmærksomhed, bruges ofte til at
få listet en ekstra småkage, et stykke konfekt,
en æbleskive eller andet fra blandt andet børnene. Derudover kan det være svært at holde de faste spisetider, når dagene er fyldt på
med julearrangementer, julebio og gaveindkøb efter arbejdstid. Ændringer i fodersammensætning og fodringstidspunkt resulterer
ofte i opkast eller diarré.
Forebyggelse: Brug fuldfoder som hunden er
vant til at spise og lav en kollektiv beslutning
om at hunden ikke skal fodres med julesnacks
3) Når ejeren er stresset,
bliver hunden det også
Mange undersøgelser viser at vi mennesker
generelt er mere stressede i julemåneden,

Forebyggelse: Prøv at huske hvordan hunden
opførte sig sidste jul, og undgå alt for mange
giftige planter.
5) Hundepensioner
I forbindelse med julerejser og familiebesøg,
er mange hunde i pension. Standarden på
mange pensioner er steget, og det betyder
hundene aktiveres alene eller sammen med
andre.
Forebyggelse: Undgå unødigt stress i hundepensionen, ved at booke i god tid, så du får
plads ved din første prioritet, medbring eget
foder og evt. en hynde eller t-shirt som lugter
hjemligt. Anbring ikke hunden i pension hvis
den er i løbetid, da det stresser den unødig.

Lånt fra netdyredoktor.dk
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Start behandlingen nu

De næste måneder er
hårde for nervøse dyr
Er dit kæledyr bange for fyrværkeri eller
utryg ved julens hurlumhej?
Der er stadig længe til nytårsaften. Men hvis
du har en hund eller kat, der er bange for fyrværkeri, er det faktisk tid til at begynde at
forberede den. Angsten kan forebygges ved
brug af lydtilvænning, adfærdstræning eller
kosttilskud.
Angst for fyrværkeri

Af dyrlæge Peter Weis.
Hvad er angst for fyrværkeri hos hunde?
På en rundspørge blandt 2387 af Netdyredoktor.dk’s brugere, svarede 44 %, at deres hund
var bange sidste nytårsaften. Reaktionerne på
fyrværkeri kan strække sig fra ganske let påvirkning, hvor hunden trykker sig lidt og søger
tæt hen til ejeren, til direkte angst hvor hunden går i panik, og gør alt for at komme væk
fra situationen. Angst for fyrværkeri strækker
sig tidsmæssigt længere og længere, idet fyrværkeriet ikke er begrænset til nytårsaften
alene, men ofte starter flere uger i forvejen.
Hvis det udelukkende er nytårsaften, at hunden er bange, er det forholdsvis simpelt at
hjælpe hunden, men mange hunde udviser
symptomer på angst i tiden op til nytårsaften.
Det er derfor ofte nødvendigt, at sætte hunden i behandling lang tid før symptomerne
opstår.
Hvordan ser man, at hunde er angste for
fyrværkeri hos hunde?
Symptomer på angst for fyrværkeri kan være
enkelte symptomer, eller flere symptomer på
samme tid. De symptomer der oftest ses er:
• Rysten
• Savlen
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• Hunden gemmer sig, kryber ind under
borde, senge og stole m.m.
• Forsøger at komme væk
• Hyler
• Uro
• Urenlighed
Da dyrlægen sjældent har mulighed for at
opleve hundens reaktioner ved fyrværkeri, er
det ejerens oplysninger, der ligger til grund
for dyrlægens diagnose. Men for at klarlægge
problemet fuldt ud, vil dyrlægen ofte udspørge ejeren om hundens adfærd ved fyrværkeri.
Det vil ligeledes ofte være vigtigt for dyrlægen at vide, hvordan ejeren opfører sig overfor hunden i situationen.
Hvordan behandles angst for fyrværkeri
hos hunde?
Allerførst er det vigtigt at gøre sig klart, at
behandling af angst for fyrværkeri ikke er en
simpel protokol. Gode råd og medicin alene
klarer ikke problemet. Det er derfor vigtigt,
at behandlingen defineres ud fra den enkelte
hunds problemer, og det er ligeledes meget
vigtigt, at man kommer i gang med behandlingen i god tid.
Der er flere forskellige behandlingsmetoder,
og i de fleste tilfælde er en kombination af to
eller flere af disse den bedste metode til at
hjælpe hunden.
Behandlingsmetoderne kan
overordnet deles i:
• Desensibilisering
Herved forstås, at hunden langsomt tilvænnes til de lyde og den larm, der forårsager
angsten. Der findes forskellige metoder til
dette. Der findes lydfiler af forskellige lyde,
som der er erfaring for at hunde kan være
bange for, deriblandt også nytårsfyrværkeri.
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Behandlingen påbegyndes ved, at man afspiller lydene for hunden, hvor man starter med
lav lydstyrke, og så øger styrken, efterhånden
som hunden tilvænnes til de lyde, som den
tidligere var angst for. Problemet med disse
lydfiler er, at de fleste hunde lærer, at lydene kommer fra en højttaler, og derfor vil de
reagere anderledes, når det bliver rigtig fyrværkeri. Dette hænger bl.a. sammen med, at
lysglimtene mangler. Desensibilisering er en
langvarig proces, og man skal regne med i
hvert fald 3 måneders indkøring.
• Adfærdsmodificerende træning
Denne form for træning går ud på at lære
hunden en anden adfærd i de situationer,
hvor den bliver bange. Det har vist sig, at det
ofte også er en god ide at ejeren lærer en anden adfærd i de situationer, hvor hunden er
bange.
• Medicinsk behandling
Hvis hunden kun udviser angst selve nytårsaften, er det muligt at behandle hunden med
angstdæmpende og beroligende medicin,
således den ikke, eller kun i mild grad, bliver
bange. Men hvis hunden udviser angstadfærd
over en længere periode, dvs. også i dagene
op til nytårsaften, vil angstdæmpende medicin alene i de fleste tilfælde ikke være tilstrækkeligt til, at hundene får det rimeligt.
Kombination af angstdæmpende og beroligende medicin over en længere periode, er
ikke hensigtsmæssigt af hensyn til hunden.
Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg
mener min hund er angst for fyrværkeri?
Behandling mod angst for fyrværkeri er som
allerede nævnt, ofte et relativt langvarigt
projekt, derfor bør du kontakte din dyrlæge
i god tid før problemet vil optræde igen. Det
vil for de fleste sige allerede i oktober/november måned. På den måde har din dyrlæge mulighed for at indlede behandlingen rettidigt.
Hvis du er i tvivl om din hund er bange for
fyrværkeri, er det ligeledes en god ide at kontakte din dyrlæge, og forelægge hende/ham
problemet. Dyrlægen kan så vejlede dig i om
din hund bør behandles.
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Nedtælling til nytårsaften
Af Lise Lotte Christensen Snart fejres nytåret
igen med raketter, heksehyl, romerlys og kanonslag. Spørgsmålet er, om din hund er klar?
Tidligere begyndte nytårsfyrværkeriet i begyndelsen af december og fortsatte godt
ind i januar. Med reglerne om at fyrværkeri
må anvendes fra 27. december til 1. januar er
perioden betydelig indskrænket til glæde for
hundeejere med nervøse hunde.
Set med hundens øjne
En raket der hvæser, hastigt flyver til vejrs,
eksploderer med et brag, som yderligere forstærkes af et kæmpe lysglimt, der breder sig i
en stor paraplyformet glinsende stjerneregn,
det må siges, at være et unaturligt syn for hunden og noget der signalerer fare til de fleste
hunde. De høje raketlyde er sikkert også en
smertelig oplevelse for hunden, da fyrværkeri lydmæssigt ligger på ca. 110-170 dB (mennesker føler smerte ved ca. 115 dB). Angst
og flugt er derfor en forståelig reaktion, når
man tager hundens vilde natur i betragtning.
Men kraftige lys- og lydoplevelser er nærmest
daglig kost i hundens samliv med mennesket,
og netop derfor er det vigtigt, at vi starter en
tidlig og alsidig miljøtræning med hvalpen, og
vænner hunden til de uundgåelige lydoplevelser som eksempelvis fyrværkeri.
Forskellige reaktioner
Hvordan hunden reagerer og påvirkes af fyrværkeri afhænger bl.a. af hundens nervesystem - dens arv fra evt. lydfølsomme eller lydstærke forældre, hundens egen tærskel for
angst, gode/dårlige/mangelfulde lydoplevelser i hvalpestadiet, og endelig hundens evne
til efterfølgende at afreagere. Da mange hunde ikke har fået det fornødne ”forarbejde” og
den nødvendige, tidlige, gode erfaring, bliver
det fyrværkeri, der er så fascinerende for
mange mennesker, et studie i angst hos hunden. Der er stor forskel på, hvor bange hunde
er for fyrværkeri. Reaktionen varierer fra at
hunden trækker sig let, til at den ryster, savler
og blokerer i angst. Læs mere i afsnittet angst
for fyrværkeri hos hund i hundens sygdomsleksikon.

Hellere forebygge end helbrede
Hvis du er ejer af en hvalp eller unghund, der
endnu ikke oplevet det kaos i lys og lyd, som
man efterhånden kan kalde nytårsfyrværkeriet, er det en god idé at komme i gang med fyrværkeri-tilvænnings træningen. Det gælder
også, hvis du har en voksen hund, der endnu
ikke har haft (dårlige) erfaringer med fyrværkeri og andre høje lyde, som du ønsker, at give
en god start på dette års afskydningsmarathon.
Man bør undgå at hundens første - måske
ubehagelige - oplevelser med fyrværkeri finder sted når den er alene hjemme eller på
gåturen, når I mindst forventer det. Tilvæn i
stedet hunden til lydoplevelsen i hjemlige,
trygge omgivelser. Først ved hjælp af lydterapi og senere under mere realistiske forhold
med rigtigt fyrværkeri. På denne måde kan
hunden få sine første oplevelser med fyrværkeristøjen, på en kontrolleret og positiv måde.
Husk på, at for både hvalpe og voksne hunde
gælder det, at det er nemmere at forebygge
end at helbrede angst for fyrværkeri.
Ideen er, at fyrværkerilyden afspilles for hunden, på et lavt og ugenerende niveau, og at
man gennem veltilrettelagt træning, gradvist
tilvænner (desencibilicerer) hunden til højere
lydpåvirkninger. Det hele skal foregå, mens
hunden er rolig og foretager sig noget, den
godt kan lide. Den indspillede fyrværkeristøj
skal altså være så tilpas lav og evt. langt væk,
at det ikke virker ubehagelig på hunden. De
5-10 min. fyrværkeri lydene varer, skal hvalpen/unghunden samtidig beskæftiges med
noget den holder af -f.eks. lege, søge efter
mad eller lave sjove samarbejdsøvelser. Hunden vil være mindre tilbøjelig til at være opmærksom på lydene, når man afleder dens
opmærksomhed som beskrevet før, og samtidig vil hunden få nogle positive erfaringer
(erindringsbilleder) fra oplevelsen med fyrværkeristøjen. Disse erfaringer virker som
referencer for hunden senere i dens liv. Hunden vil genkalde sig den følelse, den forbandt
med lyden, og komme i samme sindsstemning
(betinget refleks).
For at opnå et godt resultat, er det endvidere
nødvendigt, at træne med rigtigt fyrværkeri

senere i træningsforløbet. Først i dagslys med
fyrværkeriet på lang afstand og med vinden
i ryggen, derefter gradvist tættere på, med
forskellig vindretning og i mørke. Tidligere,
hvor du kunne anvende fyrværkeri i det meste af december, kunne træningen starte der.
Nu hvor loven alene tillader anvendelsen af
fyrværkeri fra d. 27. december til 1. januar,
vil du alene kunne vænne hunden til rigtig
fyrværkeri i de sidste dage af december op til
selve nytårsaften. Før du går i gang med lydtræning, er det vigtigt, at du læser træningsvejledningen i omslaget.
Når skaden er sket
Hvis din hund kun blev lettere forskrækket
sidste nytår, bør du ligeledes gå i gang med
at tilvænne hunden fyrværkerilyde før nytårsaften. Du skal huske på, at hunden i dette
tilfælde allerede har forbundet lyden og lyset
med noget ubehageligt, og derfor er utryg
ved fyrværkeriet. Målet er derfor, gennem
adfærdsmodificerende træning, at ændre
hundens adfærd og sindsstemning, når den
hører/ser fyrværkeriet. I denne sammenhæng
har vores egen adfærd også betydning for
udfaldet af træningen. Hundeejeren skal derfor også lære at håndtere og aflede hundes
opmærksomhed under fyrværkeriet. Denne
form for indlæring er tidskrævende, og man
skal påregne ca. 3 måneders struktureret træningstid for at opnå et godt resultat.
Hvis din hund er meget påvirket af fyrværkeri eller andre lyde (torden, skud m.m.), er det
vigtigt, at du søger professionel hjælp. Du bør
tage kontakt med en dyrlæge, der har erfaring
med adfærdsbehandling af hunde. Her kan du
få god vejledning, og hunden kan evt. samtidig få understøttende medicinsk behandling.
Det er vigtigt at søge hjælp tidligt i forløbet.
Jo før en behandling sættes i gang, jo bedre
er chancerne for et godt resultat.

Lånt fra netdyredoktor.dk
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Juleudstilli
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ingen 2017
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Indkaldelse til
generalforsamlingen
i jyllandsafdelingen
Lørdag d. 3. februar 2018 kl. 14.00
Generalforsamlingen afholdes Spurvevej 20, 6940 Lem
1) Valg af dirigent, 1-2 referanter og 3 stemmetællere.
2) Bestyrelsens beretning ved formanden.
3) Revideret regnskab ved kasseren.
4) Indkomne forslag fra medlemmerne.
5) Indkomne forslag fra bestyrelsen.
6) Valg af formand/kasserer.
- Formand: Helle Øllgaard Jensen (modtager genvalg)
7) Valg af øvrige bestyrelses medlemmer.
- Bestyrelsesmedlem: Allan Laursen (modtager ikke genvalg)
- Suppleant: Flemming Nielsen (modtager genvalg)
8) Valg af revisor/revisorsuppleant.
- Revisor: Mary Øllgaard (modtager genvalg)
9) Eventuelt
Opstillinger til bestyrelsen
og kasserer skal være os i hænde
senest den 20. januar 2018
helle@dru.dk
Forslag der ønskes behandlet på
generalforsamlingen skal være os i
hænde senest den 20. januar 2018
helle@dru.dk
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Tilmelding
af hensyn til kaffe
til helle@dru.dk
senest den 31. januar 2018

Kalender

Dansk Racehunde Union
Husk altid at holde dig
opdateret om vores udstillinger,
arrangementer, lovstof og øvrige
informationer på vores hjemmeside:
www.dru.dk

28-01

Nyborg Idrætscenter

Storebæltsvej 13, 5800 Nyborg

17-02

Helle Hallen

Vrenderupvej 40c, 6818 Årre

25-03

Grønbro Hallen

Grønbrovej 1, 4262 Sandved

19-05

Valdemars slot

Slotsalleen 100, 5700 Svendborg

20-05

Valdemars slot

Slotsalleen 100, 5700 Svendborg

23-06

Tylstrup

Ultvedvej 34, 9382 Tylstrup

07-07

Nyborg Idrætscenter

Storebæltsvej 13, 5800 Nyborg

08-07

Nyborg Idrætscenter

Storebæltsvej 13, 5800 Nyborg

18-08

Ejstrupholm hallen

Vestergade 38 b, 7361 Ejstrupholm

19-08

Ejstrupholm hallen

Vestergade 38 b, 7361 Ejstrupholm

29-09

Herlufmagle hallen

Ravnstrupvej 1, 4160 Herlufmagle

30-09

Herlufmagle hallen

Ravnstrupvej 1, 4160 Herlufmagle

27-10

Lem hallen

Skolebakken 20, 6940 Lem

02-12

Medius hallen

Højmarksvej 18, 6670 Holdsted
13

Ringtræning
i DRU
Der er stadig gang i
ringtræningen i DRU:
I finder tovholderne i
Gruppen på Facebook
Dansk Racehunde Union
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Hanhunde til avl
Cavalier King
King Charles
Charles Spaniel
Spaniel

Mopse
hvalpe
Chihuahua,
korthåret

Snuggly
Snuggly Icebreaker
Icebreaker(Sylvester)
(Sylvester)
Fødselsdag:
Fødselsdag:24.06.2013
24.06.2013
Dejlig
han,tilbydes
med et godt
og roligtæver,
sind oghan
temperament.
Sylvester
til egnede
er importeret fra
DNA:
Fri for
Tyskland
ogEFS
har og
FCICCS
tavle.
Hjertescanning:
Mislyd
0
Mistral
Prolaps
1
Han er fri for EFS og CCS
Patella:
0/0
Hjertescannet
0/1 - patella 0/0
Stamtavle: Tysk import
Sylvester har et dejligt sind og laver nogle skønne hvalp.
Henvendelse til: Ulla Sørensen, 7830 Vinderup
Han er National Champion
Telefon: 22 51 37 87
Henvendelse
til: Ulla Sørensen, 7830 Vinderup
E-mail: ulla_sorensen@yahoo.com
Telefon:
22 51 37 87
Website: www.kennelbundgaard.dk
E-mail: ulla_sorensen@yahoo.com
Facebook: Kennel Bundgaard

Pris:
000
Navn:10.
Cocio
Antal:
4
Fødselsdag:
02.02.2009
Race:
Mops
Dejlig rar han m/personlighed og intelligens, står til rådighed for
Opvækst:
egnede tæver.
Chippet,
Ormekur,Flot
Stambog,
Vaccineret
Farve: Choko/Tan.
kropsbygning
og proportioner. Vægt: 2,9
4kg.
sunde
og0/0.
dejlige drenge
Patella
Avlsgodkendt
i DRU.
Må
rejse hjemme
fra d 15/10-2017
Armenak
Kevorkov, 2300 København S
Bente
Starcke
Telefon:
29 23 47 08
9382
Tylstrup
E-mail: akevorkov@yahoo.dk
Telefon:
60142382
Website:bentestarcke@gmail.com
http://akevorkov.wix.com/cocio
E-mail:

Cavalier
Charles
Coton
deKing
Tuléar
Navn: Bundgaard´s Simba

Cavalier King Charles Spaniel
Navn:
Rex
Cavalier
King Charles Spaniel
Fødselsdag: 17.04.2014

Bobbi. Født 06.03.2009. Bobbi tilbydes til avl. Han har et godt
Fødselsdag:
2015 lang blød pels, helt sort pigment på
temperament17.
og Nov
en meget
Simba
tilbydesøjne
til avl
egnede tæver.
næse, omkring
ogfor
mund.
Simba
er fri for
EFS og CCS PL: 0/0. Øjenlysning: Fri.
Avlgodkendt,
DRU.stambog,
Henvendelse
tilHjertescannet
Hanne Skare Henningsen
PL
testet 0/0.
0/1
4200 Slagelse,
500
21 420
Simba
er en fin tlf.
lille58
han
på 585,
6,5 kg.han
har585
et fantastisk sind
mail:er
skare-juel@mail.dk
Han
dansk champion

Henvendelse til: Ulla Sørensen, 7830 Vinderup
Telefon: 22 51 37 87
E-mail: ulla_sorensen@yahoo.com
Facebook: Kennel Bundgaard

Coton de Tuléar
Cavalier
King Charles Spaniel
Navn:
Anton

Navn: Bundgaard`s
Dirch
Fødselsdag:
08.03.2013
Fødselsdag:
12. Dec 2014(tilbage til oldeforældre) i DKK.
Dejlig han; Stambogsført
Dirch tilbydesitil
avl for egnede tæver, han er udstillet og har
Avlsgodkendt
DRU.
opnået flere titler,øjenundersøgelse
hans mor og far bor
hos os, de er begge ok.
Kryptorchidattest,
og patellaundersøgelse
Anton
er foreløbig
far til etflere
kuldtitler.
med tre hvalpe.
udstillede
og har opnået
Der
er EFS
hvalpegaranti
Fri for
og CCS eller pengene retur.
Henvendelse
hjertescannettil:
0/1Tine Juhl Jørgensen, 5540 Ullerslev
Telefon:
20
Patella 0/0 12 03 35
E-mail:
tineogkenneth@hotmail.dk
Henvendelse
til: Ulla Sørensen
Website:
antoncoton.123hjemmeside.dk
7830 Vinderup
Telefon: 22513787
E-mail: ulla_sorensen@yahoo.com
facebook: Kennel Bundgaard
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Bedste han i racen i åben klasse på udstilling i september 2015.

Lange’s
Nuno.
Født 28.04.2013.
Nuno
en meget
kærlig
han,
Så
er Rex
godkendt
til avl - han
harer
vundet
en del
1. præmilegesyg
og med
etSL
dejligt
mildt sind.
Tilbydes
til egnede
tæver.
er
på udst.
samt
unghund.
Senest
certifikat
i åben
klasse
Farve: Ruby. Vægt: 7,4 kg. DNA: EFS og CCSfri. Hjertescanning:
samt 1. præmie. Er EFS- og CCS-fri, patella lux. 0/0 og hjerMislyd 0 - Prolaps 1. PL: 0/0
tescanningen 0/1 i mislyd/prolabSide En glad charmetrold
Henvendelse: Anna og Thomas Pedersen
og
godt
sind.Tlf. 30 11 70 31, 20 62 79 46
8471
Sabro.
Henvendelse
til: Kirsten Holmgaard Nielsen
E-mail: annaogthomas@gmail.com
8850 Bjerringbro
Telefon: 86131460
E-mail: holmgaard61@outlook.com

Phalene
Navn: Frk. Friis`Toulouse
Fødselsdag: 12.12.2014
Toulouse tilbydes til egnede Papillon og Phaléne tæver, han
har et lækkers sind og elsker at arbejde, han løber agility og
går til lydighedstræning.
Højde 30 cm.
vægt 4,8 kg.
PL 0/0
Toulouse er National Champion
Henvendelse til: Ulla sørensen, 7830 Vinderup
Telefon: 22513787
E-mail: ulla_sorensen@yahoo.com

Cavalier King Charles Special

Navn: Kalle
Fødselsdag: 23.03.2015
Kalle er godkendt til avl. Senest 1. præmie og champion
certifikat i åben klasse. Er EFS- og CCS-fri, patella lux. 1/0 og
hjertescanningen 0/1 i mislyd/prolabSide En rigtig charmør
med et super godt sind.
Henvendelse til: Jette Holm, 7730 Hanstholm
Telefon: 61621114
E-mail: jette@clausogjette.dk
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Berner Sennen

Navn: Rico
Fødselsdag: 25. Feb 2016
Race: Berner Sennen
Fantastisk dejlig og med perfekt temperment tilbydes Rico til
avl. Rico er den sporty type og ikke stor og tung.
Han føre sig flot frem til udstilling og passer godt på familien.
HD-A AD-0 OCD ikke på vist
Rico er fra 25/2-2016
Steffen Gynthersen, 5500 Middelfart
Telefon: 27578308
E-mail: highcarat@live.dk

Anerkendte klubber i DRU:
FCI relaterede klubber
www.den-danske-hundeforening.com/
Svensk SHK http://www.svenskahundklubben.se/
Norge, NHL http://www.norgeshunder.no/
DRC, Tyskland http://www.drc-soltau.de/
Link til international organisation EKN:
http://european-kennel-network.jimdo.com
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Er du opdrætter?
Kingsmoor er det naturlige
valg for den kvalitetsbevidste opdrætter. Som medlem
af Kingsmoor Breeder Club
kan du bl.a. købe hunde- og
kattemad i breeder-sække til
attraktive priser.
Du handler på webshoppen,
hvor du f.ekSide også kan bestille hvalpepakker. Vi leverer
selvfølgelig til døren.

Din kontakt hos Kingsmoor er Henrik
Høybye, der har mere end 10 års brancheerfaring som konsulent overfor de
danske hunde- og katteopdrættere og
pensioner. Henrik har selv fire hunde, en
Griffon Belge, en Griffon Bruxellois, en
18
Tervueren
samt en Groenendael.

Kontakt Henrik Høybye
på telefon 5051 7808
eller e-mail hh@kingsmoor.dk
Du kan også tilmelde dig opdrætterordningen på kingsmoorpetfood.dk

