Hvorfor gør vi, som vi gør?
Af Susan Hansen, Kennel Ulvedalen
I dagligdagen med blot een familiehund tænker man ikke helt så meget over hygiejne m.m.
Rutinerne er de samme som ved en helt almindlig familie: Vask af hænder efter
toliletbesøg, når man har været i haven, inden man begynder tilberedningen af et måltid
osv. Hundens madskål indgår i familiens opvask og kommer rutinemæssigt i
opvaskemaskinen. Når der gåes tur med ”Fido”, har man den obligatoriske ”pruttepose”
med til opsamling af efterladenskaber. Grunden til denne adfærd er selvfølgelig, at man
ønsker en helt almindelig god standardhygiejne, der betyder, at hverken Fido eller dens
mennesker bliver syge.
Når Fido bliver til flere, der går i samme område, ja, så øges risikoen for at udveksle
smitsomme bakterier og vira samt orm – dette betyder, at man i langt højere grad skal
tænke over sin ”hygiejne-adfærd”.
Kennel Ulvedalen
Når man besøger os på kennelen, vil man
blive bedt om at vaske hænder både før
og efter et besøg hos vore hunde, der pt.
tæller 16 voksne individer og 6 hvalpe. Vi
ønsker ikke, at man hverken ”slæber”
bakterier med eller ud af hundegården. Vi
beder også de besøgende om at have tøj
på, der kan skiftes efterfølgende, så ikke
de tager fremmede bakterier med hjem i
bilen.

Jeg talte med en hundekører ved en af
vinterens konkurrencer, der fortalte, at de
havde haft problemer med syge hunde
med diarré. I løbet af snakken gik det op
for ham, at det ”hundetøj”, som han
havde haft på hjemme i hundegården,
faktisk var det samme, som han havde på
ved konkurrencen – uvasket – og risikoen
for en smittevej er gjort klar!
Har vi en hund, der har tendens til tynd
mave, bliver den hundegård, hvor hunden
går, udover den daglige spuling også
vasket af med sprit eller rodalon. De
første tegn på noget smisomt betyder
også, at hunden bliver isoleret et døgn
eller mere fra de øvrige hunde – den
kommer ind i huset eller i egen
hundegård!
Er der en hund, der skal undersøges for
et bidesår, eksem eller et andet opstået
problem, tager vi som hovedregel
engangshandsker på, der kasseres straks
efter brug – altså begrebet
engangshandske bliver taget meget
alvorligt!

Når Fido bliver til flere!

Vi har 2 garderober – en med ”hundetøj”
og en med vores ”pæne” tøj. Hundetøjet
vaskes jævnligt, og hvis der er en hund,
der er syg, vil det tøj, vi har haft på i
omgangen med den hund, komme direkte
til vask.
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Grus som underlag i hundegården

Vandskålene vaskes dagligt

Hundenes vandskåle bliver vasket af hver
dag. I sommerperioden er der en større
tendens til, at der sker kalkaflejringer,
hvor alger etc har et bedre hæfte. Det er
derfor vigtigt, at også vandskålene
tænkes ind i den daglige rutine mht.
hygiejneadfærden.

På kennelen renser vi op og spuler to
gange om dagen. Første gang er tidlig
morgen og anden gang er om
eftermiddagen. De fleste af hundene
”gemmer” dog deres toiletbesøg til en af
de to lufteperioder. Når hundene bliver
luftet i det store fælles område, sørger vi
får med en ”kennelhjælper” i hånden at få
alle efterladenskaber samlet op. Selv
opkast efter græsspisning fjernes. Det
bliver til mange runder i løbet af en
luftetur, men det er en fornøjelse at vide,
at hverken hundene eller vi selv kommer
til at træde i en høm-høm!

Foderskåle til tørre!

Foderskålene bliver vasket af efter brug –
rester af tørfoder og kød er virkelig guf for
bakterier!
Hundegården og lufteområdet
Det er et temperamentspørgsmål om man
ønsker at have et fast underlag i form af
fliser eller grus i sine hundegårde. Vores
erfaring er, at det er nemmere at spule på
fast underlag, og har man grus, skal man
sikre sig at skrabe det øverste lag af
jævnligt og udskifte med frisk og rent
grus.

Med "kennelhjælperen" i hånden går det som en
leg at samle op efter hundenes toiletbesøg!

Er der en hund, der har tynd eller blød
mave, sørger vi for at få så meget af
efterladenskaberne op som muligt og
gerne også det græs, som den har ligget
i.
Vores erfaring er, efter 10 år med stort
hundehold, at vi ikke har haft maveonder,
der er kørt fra hundegård til hundegård, at
vi (endnu) ikke har haft kennelhoste og i
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det hele taget har undgået sygdomme,
der har ”bidt” sig fast.
På træningspladsen og
ved konkurrence
Når man som ny de første gange møder
op på de parkeringspladser, der ligger
ved vores træningssteder, vil man kunne
konstatere, at hunde og hundebiler oftest
står de samme steder. Det er ikke et
spørgsmål om, at man nu har fået den
bedste plads, men simpelthen et udtryk
for, at der hersker nogle uskrevne regler
om, at man har ”faste” pladser. Det er
ganske fornuftigt! Når man, som os,

Regel nr. 1 er, at man selvfølgelig IKKE
tager syge hunde med i skoven, men
man kan have en hund, der ved
træning/konkurrence ikke udviser nogen
form for sygdom men dog alligevel kan
være smittebærer. Når hundene bliver
stillet på stakeout, på samme plads hver
gang, sikrer man sig, at man holder sin
bakterieflora for sig selv.

Tænk dig om før du går fra hundeområde til
hundeområde!

Vores "faste" plads i Hvalsøskoven

kommer med 16 hunde, er det en fordel
at vide, at det (nok) kun er vores hunde,
der har stået her sidst. Selvom vi alle
rydder op efter os, vil der på et jordet og
mudret undrelag ofte befinde sig rester
efter hundenes efterladenskaber, og er
bakterierne ”hjemmevante”, ja, så sker
der ikke helt så meget.

Under træning og konkurrence er det
også vigtigt, at man tænker sig om, før
man går fra hundespand til hundespand
for at klappe, nusse og hilse på. Man bør
ikke gå rundt fra hundeområde til
hundeområde, da man meget nemt kan
overføre bakterier/vira fra område til
område. Og ønsker man at besøge en
gruppe hunde, så spørg først
hundekøreren om lov!!!
Ved konkurrencer – specielt på sne – kan
det være en fordel at give sine hunde
sokker på, når de skal ud og løbe på et
spor, hvor der på 2. og 3. dagen ligger
diverse efterladenskaber. Hundene vil
ofte efter at have været ude at løbe slikke
poterne rene for sne, grus og lign. Hvis
du giver sokker på, og hurtigt efter mål
tager sokkerne af, vil du minimere
risikoen for, at din hund vil slikke evt.
bakterier/vira i sig. Alternativt kan du tørre
poterne af straks efter mål – evt. med
spritservietter!

På stake-out
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Mange hunde på sporet ved de store
konkurrencer

Der er mere end én hundekører, der har
haft syge hunde med hjem efter nogle af
de store konkurrencer, hvor der er mange
hunde samlet. Coronavirus er en af de
hyppigste smitterisici, som vores hunde
kan få med sig hjem, da smittekilden her
er afføring fra syge hunde.
Rene negle og hyppig håndvask.…
Den gode hygiejne skal selvfølgelig sikre,
at hverken vores hunde eller vi skal blive
syge, og at vi kan have den størst mulige
glæde af samværet med hinanden!
Al god hygiejne handler selvfølgelig om
sund og god fornuft!
Derfor gør vi som vi gør!!
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