
 

Vaccinationer  

En vaccination får kroppen til at danne en modstandskraft mod de sygdomme, der er 
vaccineret imod. Når hundens krop har dannet nok forsvarssystem mod sygdommen, så 
er der dannet et alarmberedskab, som reagerer, hvis den møder de sygdomme, som den er 
vaccineret imod.  

Hvor længe denne modstandskraft holder hos hunden varierer fra sygdom til sygdom, og derfor må 
man også revaccinere igen.  

Din dyrlæge vurderer altid din hunds vaccinationsbehov og sammensætter et vaccinationsprogram 
derefter.  

Små hvalpe får antistoffer mod forskellige sygdomme igennem mælken fra deres mor, hvis tævens 
vaccinationsstatus er fuldt opdateret. 

Disse antistoffer bevarer deres virkning, til hvalpen er ca. 8-12 uger. Man kan dog ikke være sikker 
på, hvor lang tid disse antistoffer holder hos den enkelte hvalp. 

Hvalpe skal vaccineres for at være bedst muligt beskyttet mod en række sygdomme, som man ikke 
har nogen effektiv behandling imod, hvis den bliver smittet.  

Når hvalpen er vaccineret, danner den selv antistoffer og opnår en beskyttende immunitet. Dette 
betyder, at hvalpen kan bekæmpe de sygdomme, den er vaccineret imod, som er: 

 

Leptspirose 

Leptospirose skyldes en bakterie, som findes i smittede gnaveres urin, feks. rotter og mus. 

Hunde er i risiko for, at blive smittet både i byen og på landet. 

Det kan være urinforurenede vandpytter, søer og fugtige områder, hvor vores hunde kan smittes. 

Sygdommen kan ramme hunde i alle aldre. 

 Sygdomstegn er feber, opkast, bugsmerter, nedstemhed, slimhindeblødninger og nedsat 
urinproduktion.  

 

Rabies  

Rabies, også kaldet hundegalskab, skyldes en virus som kan ramme alle pattedyr. Virus smitter 
direkte fra dyr til dyr eller gennem spyt eller bid. 

Hvis hunden bliver smittet, angriber rabiesvirussen centralnervesystemet.   

Hvis du skal rejse til udlandet med din hund, skal den have et EU hundepas påført med gyldig rabies 
vaccine.  

Hundepasset udstedes hos din dyrlæge. 

Sygdomstegn er kramper og ændret adfærd. Sygdommen er dødelig. 

Du kan læse mere om rabies vaccine og rejseregler for hund til de forskellige lande på 
fødevarestyrelses hjemmeside.  



 

 

 

Kennelhoste 

Kennelhoste kan ramme hunde i alle aldre og er meget udbredt i Danmark. Smitten sker ved direkte 
kontakt fra hund til hund eller via dråber i luften, og sygdommen er meget smitsom. 

Sygdommen er ofte mild, når hunden er vaccineret.  

 Det kan i nogle tilfælde udvikle sig til bronchitis eller lungebetændelse. 

 Vaccinen består af en injektion mod kennelhoste virussen, og hvis hunden er meget udsat (f.eks i 
pension eller omgang med mange hunde) kan den i stedet få en næsevaccine som dryppes i hundens 
næsebor, som dækker både virus/ bakterie.  

Tegn på virus er tør hoste, evt. Opkastning med slim og let feber. Der kan desuden forekomme, at 
der ses flåd fra næse og øjne. 

 

Hundesyge 

Hundesyge er en virus som smitter fra hund til hund. Den rammer især hvalpe og unghunde. 
Dødeligheden er høj hos “ikke vaccinerede” hunde. De smittede hunde er ofte så medtaget, at de 
må aflives. I Danmark ses kun udbrud af og til af hundesyge – det skyldes i høj grad er de fleste 
hunde er vaccineret og dermed beskyttede. Tegn på hundesyge kan være opkast, diarre, feber, flåd 
fra øjne og næse og kramper.  

Hundesyge forekommer lejlighedsvis herhjemme hos ræve, mårhunde og mink. (Besætninger med 
mink er som regel vaccineret mod sygdommen)  

 

Parvovirus 

Parvovirus kan smitte både hunde og katte og sygdommen rammer især unge dyr. Dødeligheden er 
høj, hvis hunden ikke kommer i hurtig behandling.  

De hunde, som overlever en parvovirus, bliver helt raske igen.  

Sygdommen smitter hund til hund og igennem de efterladenskaber, der ligger i omgivelserne.  

Virussen kan overleve meget længe i omgivelserne og er udbredt i Danmark. 

Tegn på parvovirus er vandig blodig diarre, opkast og nedstemthed. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Hepatitis 

Hepatitis er en smitsom virus som forårsager leverbetændelse. 

 Smitten sker hund til hund, eller ved kontakt med en smittet hunds efterladenskaber.  

Denne virus rammer især hvalpe og unghunde.  

Tegn på denne virus er opkast, nedstemthed, ingen appetit, slimhindeblødninger.    

 

 

Hvornår skal min hund vaccineres? 

Det anbefales, at hvalpen får sin første vaccine, når den er ca. 7 - 8 uger gammel hvilket de fleste 
opdrættere sørger for, inden den flytter hjemmefra. 

Herved kan hvalpen trygt komme med sin nye familie på eventyr i den store verden, uden at man 
som ny ejer skal bekymre sig om smittefare.  

Hvalpen skal revaccineres, når den er ca. 12 uger / 16 uger og igen efter 12 mdr. 

Derefter bør hunde vaccineres en gang årligt mod kennelhoste og leptospirose og som minimum 
hvert 3. år mod hvalpesyge, parvovirus og smitsom leverbetændelse.  

Vaccinationsprogrammet kan variere fra klinik til klinik. 

I forbindelse med vaccinationen, laver dyrlægen først et sundhedstjek af hunden. 

Der ses sjældent bivirkninger ved vaccinationer. De mest almindelige er en lille hævelse på 
injektionsstedet, som er helt ufarlig og forsvinder af sig selv.  

I sjældne tilfælde ses nedstemthed. I tilfælde af mistanke om bivirkninger bør du kontakte din 
dyrlæge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rejse med hund 

Hvis man gerne vil rejse med sin hund til udlandet, er det lovpligtig, at den er 
rabisvaccineret, ID mærket og har et EU pas. 

Hunden skal rabies vaccineres senest 3 uger før afrejse og være mindst 12 uger gammel, når 
vaccinationen gives. 

Se fødevarestyrelses side www.fvst.dk “rejse med hund” så du er godt informeret om, hvilke regler, 
der er gældende for det land, du rejser ind i med din hund.  

Der kan også være krav om f.eks. ormekur, som skal skrives i hundes pas, eller der kan være 
anbefalinger af parasitbehandling for din hunds skyld. 

 

Ormekur 

Alle hvalpe bør behandles med ormekur. 

Hvalpe er meget følsomme over for parasitinfektioner, og deres immunforsvar er ikke så stærkt som 
hos en voksen hund. 

Der overføres spolorm fra tæven til hvalpene. De overføres i sidste del af drægtigheden over 
moderkagen og via mælken efter fødsel.   

De fleste opdrættere har behandlet hvalpene mod indvoldsorm.  

Der findes mange forskellige ormemidler, og de er alle receptpligtige.  

Det er altid en god ide, at få information fra opdrætter hvilken type ormekur den er givet og hvor 
behandlinger, den har fået? 

Der er stor sandsynlighed for, at hvalpens nye familie selv skal give en sidste ormekur. 

 I langt de fleste tilfælde kan man ikke se hvalpen har orm.  

Hikker hvalpe der har orm?  

Det er helt almindeligt, at hvalpe hikker, og det er også helt almindeligt, at hvalpe har orm. Derfor er 
de to ting tit kædet sammen, men det er en gammel skrøne.  

En forklaring på hvalpens hikken er sammensætningen af mavesaften, mens den vokser. Det kan 
nemlig give en smule irritation af slimhinden i mavesækken og det kan få hvalpen til at hikke. Hikke 
stimulerer mellemgulvet og vejrtrækningens musklen.  

Voksne hunde har normalt et effektivt immunforsvar mod parasitter, men er der mistanke om orm, 
kan der indleveres en afføringsprøve til undersøgelse. 

 Voksne hunde behøver normalt ikke behandling med ormekur, hvis ikke der er fundet tegn på 
parasitter i afføringsprøven. 

 

 



 

 

Sundhedstjek af unghund 

Det er en god ide, at hunden tilses til et unghundetjek hos dyrlæge i alderen ca. 6-8 
måneder. 

Ved undersøgelsen får man råd om vækst, tandskift, fodring osv. Herved kan eventuelle problemer 
som f.eks. dobbelt tandsæt kan behandles i god tid. 

 

Tandpleje 

Tandskifte starter ved ca. 4 månedernes alderen, og de fleste hvalpe/unghunde har tabt sine 
mælketænder ved ca. 6 måneders alderen.   

Da hvalpe tygger i mange ting, er det vigtig at holde øje med, at de ikke knækker en mælketand. Hvis 
dette sker, er der risiko for infektion, og i værste fald skade den kommende blivende tand, som er på 
vej frem. 

Hold også øje med om biddet er korrekt. Ved flere typer af fejlbid skal behandlingen påbegyndes, 
mens hunden er ung, så det ikke giver den udfordringer senere i livet.   

Hold øje med, under tandskiftet, at mælketænderne falder ud, når de nye blivende tænder kommer 
frem. Især hos de mindre racer ses det hyppigt, at primært de lange hjørnetænder i både over - og 
undermund ikke falder ud. 

Hvis tænderne ikke skiftes normalt, kan hunde få dobbelt tandsæt, hvilket kan give udfordringer 
med det blivende tandsæt. Der vil simpelthen være pladsmangel til de nye tænder, eller de kommer 
til at stå meget tæt, hvilket både kan være en udfordring i forhold til tandstilling samt give øget risiko 
for parodontose. 

Dette kan betyde, at mælketænder skal opereres ud, for at forhindre en forkert tandstilling og/eller 
parodontose omkring den blivende tand. 

Tandsten, sygdom i tandkødet og dårlige tænder er meget hyppigt forekommende problem hos 
hunde. 

Der er forskel på, hvor disponeret de forskellige racer er, for at få de forskellige tandsygdomme.  

Specielt hos de små racer er det dog vigtig, at være på forkant allerede i en ung alder.  

Vi anbefaler daglig tandbørstning. 

Daglig tandbørstning giver rigtig gode resultater, da man fjerner bakterieholdige belægninger, som 
dannes på tænderne. 

 Hvis man ikke børster, bliver denne belægning tykkere med tiden og det vil blive til tandsten.  

Belægningerne giver ofte tandkødsbetændelse, som med tiden kan udvikle sig til parodontose.  

Ved parodontose mister tanden sit fæste i kæben. Der opstår tandkødssygdomme og tab af 
kæbeknogle. I slemme tilfælde kan knogletabet blive så stort, at kæbe brækker.  

  



 

 

 

 

Ved en almindelig sundhedsundersøgelse kigger dyrlægen på hundens tænder, men hvis man skal 
undersøge for skader, slid, tandsten, parodontose eller andre mundhulesygdomme er det 
nødvendigt, at hunden undersøges i fuld bedøvelse.  

Under bedøvelsen undersøges alle tænder og mundhule grundigt, og der tages tandrøntgen, da 
mange tandsygdomme først er synlige på røntgenbilledet. 

 

Det er med hunde som med os mennesker. Hvis tænderne ikke bliver passet, er der risiko for 
alvorlige tandsygdomme med smerte til følge. 

 Tandpleje er lige så vigtig en del af hundens pasning som pelspleje, negleklip, korrekt fodring osv. 

Det er vigtigt at lære hvalpen, at få kigget tænder og børstet dem.  

Start når hvalpen er afslappet og væn den til at få kigget tænder.  

 

Som med alt andet håndtering - gå langsomt frem og sæt et mål om, at det skal være behageligt for 
hunden, så den forbinder det med noget godt.  

Find tandbørsten frem, og smør noget lækkert på og lad hunden slikke tandpastaen, leverpostej eller 
andet godt af børsten de første gange.  

Så vil du hurtigt se, at hunden kommer helt af sig selv, når du finder tandbørste frem.  

Husk også at slutte af, med noget lækkert på tandbørsten eller beløn med godbidder.  

Når hunden har vænnet sig til tandbørsten, kan du begynde selve tandbørstningen. Børst få 
tænderne af gangen og så kan man øge antallet af tænder fra gang til gang i hundes tempo. Hvis den 
trækker sig, er du gået for hurtigt frem, og du må derfor starte langsomt forfra igen. Det er nemmest 
når den er afslappet efter træning eller gåtur. 

 Brug evt. en hundetandpasta med lever/kyllingesmag for den gode oplevelses skyld. Ellers kan du 
børste med vand, hvis du har en god tandbørste til formålet.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Pleje og håndtering  

Det er meget vigtigt, at man allerede fra hvalp ligger et godt fundament til håndtering. 

Håndtering af hunde giver desværre mange hundeejere daglige udfordringer. 

Gennem hele hundens liv er der brug for håndtering af den i forskellige situationer og man slipper 
for en stresset/bange hund ( f.ek.s ved dyrlægebesøg) hvis man træner positiv håndtering lige så 
meget som alt andet træning. 

Håndtering kan bestå i at blive børstet, få klippet negle, tjekket tænder, få dryppet eller undersøgt 
ørerne, få tørre poter, få fjernet flåter og meget mere. 

Hunde er meget følsomme i forhold til berøring og fastholdelse, og oplever det ofte som 
ubehageligt. 

Men sådan behøver det ikke at være "#$%  

I dag findes der heldigvis mange gode artikler og videoer på nettet om positiv håndtering.   

 

 

Sygeforsikring  

Vi anbefaler, at du får din hund sygeforsikret samtidig med den lovpligtige ansvarsforsikring. 

Dette gælder uanset hvilken race du har, eller hvad du skal bruge hunden til.  

Enhver hund kan blive ramt af sygdom eller komme ud for en ulykke, som gør, at der kan blive brug 
for udredning, røntgen, CT - scanning eller operation. 

Med en sygeforsikring kan du, i samråd med din dyrlæge, beslutte, hvilken behandling der er bedst 
for din hund, uden at skulle bekymre dig om økonomien.  

Der forefindes en hundeforsikringsoversigt på nettet, eller du kan få den hos de fleste dyrlæger, hvor 
der er overskueligt at se, hvilken forsikring der passer til jeres behov.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fodring 

Vær kritisk med dit valg af foder. 

Vækstperioden er en meget vigtig periode i din hunds liv! 

For at udvikle sig rigtig, skal din hvalp have en kost, der tager højde for dens reelle ernæringsbehov. 

Dermed sikre du din hund, de allerbedste livsbetingelser fremover.  

Gennem hele hundens liv bør man fodre den med et kvalitetsfoder. Herved kan man undgå 
ernæringsbetingede sygdomme. 

Hunden kan i perioder i livet have et særligt foderbehov – som f.eks. slankekost, led - diæt, allergi - 
diæt, seniorkost, nyrediæt osv. 

Der er stor forskel på hvalpefoder til små versus store hunderacer.  

Du kan altid spørge din dyrlæge til råds, hvis du er i tvivl. 

 

Flåter 

Flåter er blevet en almindelig parasit i Danmark. De lever stort set overalt - selv i vores haver. 
Koncentrationen er dog størst i grønne områder. Her sidder de klar til at hæfte sig på et 
forbipasserende dyr eller mennesker.  

Flåtens bid kan give kløe, irritation og infektion i huden.  

Flåten har 4 udviklingsstadier som er æg, larve, nymfe og voksen. De små larver og nymfer er så små, 
at man sjældent opdager, at de har bidt sig fast.  

Flåter kan også overføre smitte med mere alvorlige sygdomme som borreliose, anaplasmose, TBE 
virus. 

Du bør tage kontakt til din dyrlæge, hvis du oplever din hund har symptomer som feber, træthed, 
halthed, muskelsmerte osv.  

Livscyklus hos flåten afhænger af temperatur og fugtighed.  

Frost slår ikke flåter ihjel, men de udvikles langsommere. De begynder at blive aktive så snart temp. 
er over ca. 2-5 grader.  

Man bør derfor også forebygge mod flåtangreb hele året. Specielt med de milde vintre, som vi har 
herhjemme.  

Skovflåten er den mest udbredte herhjemme, men vi må også forholde os til engflåten, som er 
kommet til Danmark. Den kan fint overleve i frostvejr og derfor er der reelt risiko for flåtbid hele 
året.  

 

 



 

 

 

Lopper  

Lopper er den hyppigste parasit hos vores familiedyr i Danmark.  

Det er loppesæson året rundt inde i vores opvarmede huse.  

En loppe lægger mange æg, som falder af dyrets pels og lander i møbler, gulvsprækker, tæpper, hvor 
de udvikler sig til larver og herefter nye lopper.  

De kan være i omgivelserne i uger og måneder, men er dit dyr behandlet, vil loppen ikke kunne suge 
blod og derfor ikke lægge æg.  

Lopper kan skabe en allergisk hudreaktion og overføre visse typer af bændelorm. 

Det anbefales, at støvsuge grundigt, vaske tæpper osv. da ca. 90 procent af æg, larver og pupper 
ligger i omgivelserne. Uanset hvilket stadie de er i, kan de ikke overleve en tur i støvsugeren. 

Hvis behandlingen på hunden ikke forsætter i en længere periode bliver det svært, at bryde cirklen 
og undgå nye loppe angreb i hjemmet. 

 

 

 

 

Beskyt din hund 

Der findes i dag flere sikre og effektive midler mod loppe og flåter. De fleste i tablet form som 
velsmagende som en godbid. De er derfor nemme at give hunden. 

Forebyggelse er den absolut sikreste måde, hvorpå du undgår lopper i hjemmet og beskytter din 
hund mod flåtsygdomme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Nytår / Lydangst 

Start i god tid med lydtræningen af din hvalp! 

Lydtræning er en af de bedste træningsmetoder, hvorpå du kan styrke din hund til – ikke at reagere 
negativt på lydene. 

Det er vigtigt - at vi som hundeejer gør noget aktivt for, at forhindre vores hunde i at blive lydangste 
på sigt. 

Fyrværkeri kan være overvældende for både mennesker og dyr, men vi opfatter det meget 
forskelligt og for de allerfleste dyr er det en meget skræmmende oplevelse. De kan opfatte “faren” 
lang tid før vi mennesker kan. 

Hvordan hunde reagere afhænger af dens nervesystem, gener, erfaringer og oplevelser.  

 

Mange hunde oplever hvert år en forfærdelig stressende tid med angst og uro pga. fyrværkeri. 

Der skydes pludselig af på forskellige tider af døgnet både op til nytår og efter.  

 Steder, hvor de i forvejen føler sig trygge, er nu usikre og fyldt med ubehag pga. Skud, larm, blink og 
farver fra alverdens hjørner.  

Er i ude at gå og bliver overrasket af fyrværkeri? Afled hurtigt hunden og beløn med godbidder - 
husk din timing så der ikke belønnes for selve angsten.  

  

De første år kan det være, at hvalpe/unghunde ikke reagere helt så meget på fyrværkerilyde og 
glimt, men vores erfaringer er at jo flere nytårsaftener de oplever, jo mere angste bliver de, og det 
kan med tiden blive så slemt for mange hunde, at de bliver bange for flere lyde end kun fyrværkeri.  

Det kan blive en stor udfordring for hund (og ejer) når lydangsten også udvikler sig til andre lyde end 
fyrværkeri og der pludselig ikke skal meget til, før lydangsten viser sig hos hunden.  

Det kan overføres til ting, som vi ikke har mulighed for at kontrollere som f.eks. tordenvejr, 
vejarbejde, skraldemanden der flytter skraldespandene, bildør der smækker osv.  

Lad ALDRIG din hund være alene hjemme nytårsaften! 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sygdom og smerter kan også give øget lydangst. Undersøgelser viser der kan være en 
sammenhæng.  

Smerter gør, at hunden hurtigere bliver anspændt og det kan være med til at øge smerten yderligere 
og derved være med til at forstærke lydangsten. 

En dyrlæge uddannet kiropraktor og en uddannet veterinær hundemassør kan gøre en stor forskel 
for din hund. De kan hjælpe til at reducere smerter på hunden, og massøren kan blandt andet 
“arbejde” med hundens nervesystem med fokus specielt på afstressende behandling. 

 

Der findes mange gode lydfiler på nettet. Disse kan bruges til at “flytte” den tærskel hvor hunden 
reagere på lyde. Det er en simpel teknik, men slår ofte fejl, fordi ejer prøver for meget for tidligt. 

1. Spil lyde 
2. Start på laveste volumen - så din hund er opmærksom - ikke bange, men rolig. 
3. Afspil ofte – gerne 5-7 gange pr. Uge af 5-10 minutters varighed. Skru IKKE op - før din hund 

ignorerer lyden totalt. 
4. Flyt “lyden” rundt i huset og udenfor. 
5.  Beskæftige hunden imens med fodersøg, tyggeben, kong legetøj med vådfoder i, eller andet 

hyggeligt. 

 

Træn “larm selv” øvelser med hunden. Husk - start langsomt ud! 

Eksempler:   

• Hårde plastik krus med godbidder under som stables. Start med 2 og stabel flere ind i 
“legen” når den er ligeglad med larmen, men bare har fokus på godbidderne.  

• En balje med larmende ting i, hvor den skal “fiske” godbidder op imellem. 
• Plastik flaske med foder i på hårdt gulv (Bør altid være under opsyn, så den ikke bidder i/ 

spiser flasken)  
• Det er kun fantasien der sætter grænser - eneste “regel” er, at det skal foregå i hundens 

tempo. 

 

“Design” et trygt miljø for din hund til nytårsaften. 

• Skab et trygt miljø - begynd gerne et par uger før nytår, så den har vænnet sig til det. 
• Lav en hule eller lad den ligge under sengen- lad den gerne ligge med noget der dufter af dig. 
• Burtræning - verdens bedste hule man kan tage med eller bruge derhjemme. Evt. læg et 

tæppe over, så lyden udefra dæmpes lidt. 
• Rul ned og tænd lys. 
• Tænd afslappende musik.  

Hvis hunden er mest tryg et bestemt sted f.eks. under sengen, under spisebordet hos jer eller på 
badeværelset, så lad den være der.  



 

 

 

 

Gør din hund træt på en god måde. 

• Godbid/fodersøg på græsplænen eller i skovbunden. 
• Spor.  
• Lav hyggelige aktiveringsøvelser som hunden elsker - også indenfor. 
• Gåture nye steder som strand, klitter, skov. 
• Aktiveringslegetøj - husk det må ikke blive for svært for hvalpen/hunden.  

Kun fantasien sætter grænser "#$%  

Det er en stor fordel at “skrue op” for disse aktiveringer, specielt op til nytår, nytårsaften og dagene 
efter. 

 

 

Kosttilskud 

Der findes forskellige gode produkter i naturmedicin.   

Vi anbefaler, der opstartes forebyggende med disse 2-4 uger før nytår og 2-4 uger efter nytår 
afhængig af hvor bange din hund er.  

Disse kosttilskud findes både i tabletter og flydende. 

Der findes også feromoner til stikkontakten, spray og som halsbånd.  

Alle disse produkter kan også bruges til hvalpe. 

Få vejledning hos din dyrlæge. 

Disse tilskud kan med stor fordel også bruges både til alene hjemme træning, lydtræningen og 
sammen med evt. anden medicin selve nytårsaften. 

Feromoner og kosttilskud kan med fordel også bruges sammen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Receptpligtig nytårsmedicin 

Hvis din hund allerede er meget angst op til nytår/ nytårsaften - bør du kontakte din dyrlæge i god 
tid for råd og vejledning. 

Der findes flere former for angstdæmpende medicin, så det vil være muligt, i samråd med din 
dyrlæge, at finde lige det præparat der passer bedst til din hund.  

Hvis din hund får angstdæmpende medicin bør den altid være under opsyn! 

Alt medicin har bivirkninger og bør være en velovervejet vurdering og ikke en hurtig “hovsa løsning”!  

Det er kompliceret, og hunde reagerer meget forskelligt. Skriv erfaringerne ned til næste nytår. 

 Hvordan virkede medicinen, blev den for træt eller var den tilpas afslappet. Hvad og hvor meget fik 
den. 

Det, der virker for naboens hund – er ikke nødvendigvis det, det virker for din hund.  

Alle hunde er forskellige. 

Giv aldrig hunden angstdæmpende medicin beregnet til mennesker! 

Medicinsk behandling i sig selv, kan ikke kurere hundens angst, men kan hjælpe den – til at være 
afslappet selve nytårsaften. 

Det er træningen og samarbejdet med DIG der er behandlingen i det lange løb "#$%  

Vær i god tid og forberedt. 

  

  

 

  

 

 

 


