Ferdig pyntet,
når kan vi gå?

Alt du trenger å vite om hunden din...

Min hund

Fullt navn:.................................................................................................................................................................
Kallenavn:.................................................................................................................................................................
Født:.................................................................Sted:.................................................................................................
Vekt:...............................................................................................................................................................................
Avlsnavn mor:.......................................................................................................................................................
Avlsnavn far:...........................................................................................................................................................

Er alt dette
om meg?
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Meg
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Buddy´s in the air,
everywere you
look around...
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Din beste venn
En hund i familien er en stor glede, men vi vet at det også er et stort
ansvar. Manglende kunnskap er ofte årsaken til at mange hunder
mistrives med eierne sine og at altfor mange mennesker mistrives med
hundeholdet. Resultatet er ofte at hunden avlives eller omplasseres.
Hunder lever i 10-15 år. Det er lett å bli glad i en hund, men skaff deg
ikke en hund, eller et annet kjæledyr, etter et øyeblikks forelskelse.
Er alle i familien enige og forholdene ligger til rette for det, vil hundeforholdet gi mye kjærlighet og glede.

“Forholdene ligger til rette for det, vil hundeforholdet gi mye kjærlighet og glede”.

Hundefolk elsker å snakke om hunden sin. Snakk med dem du kjenner
som har hund. Besøk utstillinger, les bøker og søk på Internett om du er
i en prosess der du skal velge hunderase. Det er et viktig valg som krever
mye tid og kunnskap og har stor betydning for gleden du og hunden vil
få av hverandre. Velg en seriøs oppdretter som du føler du kan stole på
og som også stiller krav til deg som hundeeier.
Enhver hund er et individ – et produkt av foreldrenes genetiske
egenskaper og miljøet den lever i. Visste du at det finnes over 400
hunderaser? Vi har over 200 av dem i Norge.
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Hva koster det å ha en hund
Prisen for en valp hos oppdretter er rundt
8-25.000 kroner. En omplasseringshund
kan bety et mindre omplasseringsgebyr
eller den kan være gratis. Godt fôr, utstyr
og årlige dyrlegebesøk vil koste flere tusen
kroner i året. Alvorlig sykdom kan medføre
betydelige utgifter, så det kan lønne seg å
tegne en forsikring på hunden din.

Det er det siste
fra Milano...

“Det kan lønne seg å tegne en forsikring på hunden din...”
Av utstyr trenger du:
• halsbånd og kobbel som passer til hundens alder
• liggeplass eller ”hundeseng” – husk at det klør i valpetenner
• matskål og vannskål
• riktig fôr – du bør få med fôr fra oppdretter for den første tiden.
Spør i din Buddy-butikk for råd om riktig fôr.
• leker egnet til hundens alder og type
• hunder med lite pels kan trenge et dekken i surt og kaldt vær.
Mange trenger også potesokker.
• id-chip eller annen form for id-merking øker muligheten for å finne
igjen hunden om den blir borte
• husk refleks i mørketiden og gå ikke ut uten bæsjeposer
• klotang, venn valpen til å klippe klør så tidlig som mulig, så blir
tilvenningen enklere.
• utstyr til riktig stell av pels
• tannbørste til stell av tenner og tannkjøtt
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Liggeplassen
Hundens behov for aktivitet og stimulering må respekteres, men den
må også få ligge i fred når den sover. Gi hunden en liggeplass på et rolig
sted, skjermet for sterkt lys og trekk, men ikke isolert helt fra familien.
Hunder liker å ligge under ting, det gjør buret til en god liggeplass. Men
gi hunden tid til å venne seg til det og bruk aldri buret som en ”skammekrok”. En hund som stadig forstyrres vil lett bli utrygg og kan i verste
fall begynne å forsvare seg selv og liggeplassen. Yttergangen er heller
ikke å anbefale hvis du ikke vil ha en vakthund. Det er den som ligger
i inngangen til “hiet” som har fått jobben med å passe på.

“Gi hunden en liggeplass på et rolig sted, skjermet for sterkt lys og trekk,
men ikke isolert helt fra familien.”
Livets gang
Hunder må få lov til å bli gamle, og de må få slippe å lide når de ikke
lenger har glede av livet.
Den gamle hunden beveger seg langsommere, men har fremdeles
behov for lufteturer, kanskje oftere om natten. Den sover mer, og hørsel
og syn blir ofte svekket. Husk at en eldre hund trenger mindre energi og
protein i fôret og at den lettere legger på seg.
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Å være sammen med hunden
Hundens individuelle behov og instinkter er utviklet gjennom tusenvis av
år. I dag skal de fleste hunder først og fremst være en god familiehund,
en kamerat og et familiemedlem. Dette stiller store krav til hunden og til
den ansvarsbevisste eier.
Trening av hund skal bygge på samarbeid og gjensidig forståelse. Fysisk
avstraffelse, kraftig rykking i båndet og bruk av tvangsutstyr kan føre til
innlæringsproblemer og utløse frykt, stress og aggresjon hos hunden og
er på ingen måte nødvendig for å oppnå gode resultater. Bruk stemmen,
kroppsholdningen og uttrykket ditt til å kommunisere med hunden, og
lær deg å observere hvordan hunden kommuniserer med deg.

“Lek er morsomt og styrker
forholdet mellom deg og hunden.”

Kom igjen da,
jeg er klar...

Lek er morsomt og styrker forholdet mellom deg og hunden. Husk at du
som flokkleder bestemmer når leken er god. Overdreven kasting av ball,
pinner eller lignende skaper ofte mye stress hos hunden. Gi den heller
oppgaver som krever litt hodebry, som for eksempel å leke gjemsel, etter
deg eller godbiter.
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Daglig stell
En sunn og frisk hund er oppmerksom
og aktiv. Den har blank pels, rene ører
og klare øyne. Nedstemthet, overdreven
slikking eller kløe, diaré, illeluktende urin,
rennende nese, dårlig appetitt og matt
pels kan være tegn på sykdom. Sjekk klør
og poter, munn og ører jevnlig, og rådfør
deg med veterinær eller oppdretter om
nødvendig. Hunden skal bare ha medikamenter som er anbefalt av veterinær. Ikke
gi hunden dine egne hodepinetabletter,
eller andre medisiner da dette kan være
giftig. Hunder som har vondt hviler og blir
fort friske igjen.

Takk, jeg bruker
shampoo
for lang pels:-)

“En sunn og frisk hund er oppmerksom og aktiv.
Den har blank pels, rene ører og klare øyne.”
Dårlig pelsstell skaper mange problemer
for hunden. Har du ikke tid eller interesse
for å stelle pelsen, bør du heller ha en
korthåret hund som trenger mindre stell.
Husk at både flått, lus, midd og lopper
kan forsøke å bosette seg i pelsen. Hvor
ofte hunden bør bades er avhengig av
pelstype og aktivitet. Bruk sjampo beregnet for hund og skyll godt.
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Det var ikke
det jeg mente...
Atferdsproblemer
Dyr som kjeder seg, er ensomme, utrygge
eller frustrerte kan utvikle atferdsforstyrrelser. Uønsket atferd skyldes ofte at samspillet mellom hund og eier ikke fungerer
og at du og hunden misforstår hverandre.
Det du oppfatter som problematferd,
som bjeffing, jaging og vokting, kan være
normal atferd for den aktuelle rasen.
Kanskje er hunden frustrert fordi den ikke
får utløp for sine behov.

“Det du oppfatter som problematferd, som bjeffing,
jaging og vokting, kan være normal atferd for den aktuelle rasen.”
Episoder hvor hunden biter mennesker skyldes ofte usikkerhet, frykt eller
smerte hos hunden, kombinert med manglende forståelse og respekt for
hundens signaler. Enhver ”normal” hund kan, og vil, bite dersom den
føler seg tilstrekkelig truet og ikke ser andre muligheter til å komme
seg ut av situasjonen. Det er først og fremst hundeeierens ansvar å
ikke sette hunden i en slik situasjon. Oppsøk hjelp dersom du opplever
atferdsproblemer hos hunden din.
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Du bestemmer,
men jeg ønsker
meg denne ;-)
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Vi ser på kjæledyret som en kamerat, venn, kompis, ja
rett og slett en Buddy. I Buddy-butikkene vil du alltid
finne markedsledende merkevarer for alt fra hunde- og
kattemat til akvarier og fuglefrø.
Men Buddy-butikkene er ikke bare et sted du får kjøpt fór og
utstyr til kjæledyret ditt, vi gir deg også råd om stell og pleie.
De som jobber i Buddy-butikkene har dyr som lidenskap og
trives med å tilby produkter som gir glede til både kjæledyrene og eierne deres. Kan vi bidra til at din ”buddy” får god
pleie, vil vi også være med på å spre dyreglede.

TIBE Drammen

Zookjeden Buddy - utvalg, kvalitet og gode råd!
www.buddy.no

