Hundredvis af hundeglade mennesker til Dog-a-thon i
Dyrehaven
- til fordel for servicehundene
”Dog-a-thon gav virkelig pote! Vi kan slet ikke få armene ned. Mere end 275 personer
mødte op, gik med i Dyrehaven og støttede op om servicehundesagen. Det var en
fantastisk dag og efter deltagernes reaktioner at dømme, så er Dog-a-thon helt sikkert en
event vi gentager til næste år”, sådan lyder det fra en begejstret Lise Lotte Christensen,
som er instruktør i foreningen STH – Servicehunde til Handicappede.
Lørdag d. 16. september holdt non-profit foreningen STH - Servicehunde til Handicappede for
første gang Dog-a-thon i Jægersborg Dyrehave. Bakkens parkeringsplads dannede rammen
om start og mål, og med servicehundebrugerne selv i spidsen, gik starten kl. 13.30 på en fem
kilometers gåtur gennem den smukke Dyrehave. Deltagerne betalte 50 kr. for at deltage, og
beløbet gik ubeskåret til træningen af servicehunde.
De fleste af os kender de dygtige førerhunde, der hjælper svagtseende og blinde, men i
Danmark er der endnu ikke det store kendskab til de ligeså veltrænede servicehunde til
personer med bevægelseshandicap.
Mere end en håndsrækning
En servicehund kan lette dagligdagen for mange handicappede. Hvis en skuffe skal åbnes,
nøglerne samles op eller skal jakken trækkes af, så kan servicehunden træde til med en
hjælpende pote. Men servicehunden giver ikke kun den bevægelseshæmmede en friere og
mere uafhængig hverdag. En servicehund bidrager også med glæde, tryghed og venskab. Den
giver ejeren ansvarsfølelse, øget aktivitet og daglig motion og fungerer som et helt naturligt
kontaktled til omverdenen.
Servicehundeinstruktør Lise Lotte Christensen kendt fra bl.a. TV udsendelserne ”Dine
Dyr”, ”Hund og Hund Imellem” og som ekspert P4 Panelet, siger:
- Det koster mellem 70.000 – 100.000 kr. at indkøbe, opfostre og specialtræne en servicehund.
Servicehundene udlånes gratis til brugerne. Derfor har foreningen behov for al den støtte vi kan
få. Servicehunden kan ændre hverdagen markant for sin handicappede ejer, så vi må øge
indtægterne og forsøge at få trænet så mange hunde som muligt, så vi kan give flere
bevægelseshæmmede en lettere hverdag. Målet med Dog-a-thon var netop at øge fokus på
den gode sag og samle midler ind. Og det må siges at være lykkedes. Det blev indsamlet
sponsorater og deltagergebyrer ind for mere end 48.000 kr.
Kronvildtet så nysgerrigt til
På den 5 kilometer lange gåtur gennem Dyrehaven var der indlagt et forfriskningsstop ved det
smukke Eremitage slot. Her kunne både to- og firbenede hvile poterne og nyde de uddelte
hundekiks og vand, juice og snacks. ”Vejret var virkelig med os. Det var skønt at se hvordan de
mange hunde og mennesker hyggede på plænen foran slottet, alt i mens kronvildtet så til på
sikker afstand, siger Mette Nyrup, servicehundebruger og medarrangør af Dog-a-thon.
Opvisning med logrende haler
Da alle var kommet i mål demonstrerede servicehundebrugerne til publikums store begejstring,
nogle af hundenes færdigheder. Der blev trukket sko af, åbnet skabslåger, samlet dåser op og
båret kurve og stokke. At samarbejde med mennesker, apportere ting og sager samt komme
med på ”eventyr” i dagligdagen er lige noget der passer servicehundene, så at ”lønnen” bliver
udbetalt i klap, kys og hundekiks passer dem - efter de logrende haler at dømme - helt fint!

