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Leder//

Mette Størk Henriksen,
formand

Ny besætning på
STHs administrationskontor
STHs administrationschef Karen Schou Møller har søgt nye udfordringer og flyttede i november måned til Tanzania, hvor hun starter et nyt kapitel sammen med sin familie. Karen har fået
en ph.d-stilling og skal bruge de næste år på forskning. Vi ønsker Karen al mulig held og lykke
fremover og siger mange tak for indsatsen for servicehundesagen.
Som ny administrationschef har bestyrelsen ansat Lisa Dürr Klint, som tiltrådte pr. 1. oktober
2016. Lisa har stor erfaring med ledelse, administration, projektstyring, fundraising og foreningsarbejde, og hun har tidligere været sekretariatschef for både en musikorganisation og et
internationalt turisme netværk, ligesom hun har været ansvarlig for strategi og partnerskaber for
CPH:DOX Filmfestival. Vi er meget glade for samarbejdet!
Samtidig har STHs bogholder Debbie Mechernsee også fået nyt job, og hun fratrådte sin stilling
i sommeren 2016. Vi siger også mange tak for indsatsen til Debbie.
Som ny administrativ medarbejder har bestyrelsen, i samarbejde med Lisa, ansat Christina
Davidsen (med servicehunden Mocca), som I alle kender. Christina tiltrådte stillingen i STH pr. 1.
november 2016. Christina kommer fra en administrativ stilling i en fritidsordning, og vi er glade
for, at hun besluttede, at det var tid at prøve noget nyt - og slog til, da STH søgte en ny administrativ medarbejder. Ansættelsen på STH-kontoret medfører, at Christina træder ud af STHs
bestyrelse, som hun har været medlem af siden foråret 2015. Tak for din engagerede indsats på
den post, Christina.
Vi tager altså hul på det nye år med en helt ny besætning på STH-kontoret og ønsker Lisa og
Christina (og Mocca) rigtig hjerteligt velkommen – tag godt imod dem!
Med ønsket om et godt og lyst nytår 2017 til alle STHs støtter – og stor tak for al jeres hjælp i
året, der er gået.
De bedste hilsner
Mette Størk Henriksen, formand
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Dronninglund Dyreklinik
Stationsvej 28, 9330 Dronninglund

Tlf. 98 84 10 15

Vendsyssel Trailer Service A/S
Vendsyssel Trailer Service A/S er specialister indenfor reparation,
opbygning og syn af sættevogne, anhængere og trailere.
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Mød bestyrelsen//

TEMA:
Mød STH’s bestyrelse
Mette Henriksen,
ny formand i STHs bestyrelse
TEKST AF LONE LAURITZEN, BESTYRELSESMEDLEM I STH. FOTO: JIMMY LARSEN

ette Henriksen har i en længere periode fungeret som næstformand i STH, og vi vidste
derfor i bestyrelsen, at vi gerne så Mette på
formandsposten, hvis vores formand gennem mange år
Karl Vilhelm Nielsen besluttede sig for, at det var tid til at
lade nye kræfter træde til.

M

Ved Generalforsamlingen 2016 blev det så en realitet, og
Mette blev valgt som ny formand. At Mette kender til de
store opgaver, der er i STH, og at hun gerne tager handsken op, udtrykker hun bedst selv med ordene: ”Jeg har
en tung arv at løfte efter vores mangeårige og piv-gode
formand Karl Vilhelm, men jeg tager gerne stafetten op
og løber videre i hans fodspor.”

Mennesket bag formanden
Mette er jurist og har tidligere arbejdet som anklager
ved Københavns og Sydsjælland og Lolland-Falsters
Politi. Sideløbende har hun gennemført advokatuddannelsen og fik sin bestalling i 2014. Herefter gik turen til
Rigspolitiet, hvor Mette stadig er.
Fritiden bruges blandt andet på lange gåture hjemme
i skoven, hvor Mette bor med kæresten Niels. Ud over
de to tæller familien også to hunde; Robin og Lasse.
Robin, en gul labrador, er tidligere servicehund, der som
5-årig måtte gå på pension. Lasse er en gravhund, der
manglede et sted at bo, da hans familie skulle flytte på
plejehjem. Mette og Niels har stor fornøjelse af hundene,
der giver både glæde og grin. Som Mette siger: ”Robins
gode sind og fantastiske evne til altid at være der, hvor
nogle trænger til ham, har givet os et indblik i, hvor stor
en glæde det må være for vores brugere at modtage en
særligt udvalgt og specialtrænet service- eller socialhund
fra STH. Lasse derimod, gør lige hvad der passer ham gravhund som han er,” siger Mette med et smil på læben, der fortæller, at hun har en rummelighed, der giver
plads til alle - uanset om man er hund eller menneske.

Derfor blev det STH
Når man er et socialt menneske, der gerne bruger sin
fritid på at arbejde frivilligt i foreningsverdenen, er mulighederne store. Så at Mette valgte at bruge sin viden
og energi i STH, er måske lidt af et lykketræf. Mette fik

Ny formand Mette Henriksen

nemlig kendskab til STH, fordi hun faldt over vores blad.
Og som dyreven med et socialt engagement, var hun
tændt. I samme blad var en artikel om Dog-A-Thon, og
hun besluttede at se nærmere på sagen og deltage i arrangementet på Bakken.
”Jeg blev hurtigt overbevist om, at servicehundesagen
var noget særligt, så jeg blev frivillig i STH. I forbindelse
med den følgende generalforsamling blev jeg opfordret
til at stille op til en suppleantpost i bestyrelsen, og det
har jeg ikke fortrudt. Bestyrelsesarbejdet byder på mange spændende udfordringer. Den største er selvfølgelig
hele tiden at sørge for, at vi har midler nok til at drive
foreningen, og at stadig flere kan få glæde og gavn af en
service- eller socialhund,” udtaler Mette.

Fremtiden for STH
STH har de seneste år været udfordret på økonomien som alle andre har STH også mærket finanskrisen. Det
falder sammen med omverdenens efterhånden større
kendskab til servicehundesagen - og derved en større
efterspørgsel efter STHs service- og socialhunde. Derfor
er det vigtigt for Mette at arbejde videre i det spor, der
er lagt.
”Jeg håber at kunne være med til at sørge for, at STH
stadig vokser, så endnu flere i fremtiden kan opleve det
fantastiske samarbejde og venskab, som vores brugere
har med deres service- og socialhunde. Både sådan at
forstå, at STH bliver i stand til at udplacere endnu flere
service- og socialhunde - men også at endnu flere mennesker får kendskab til foreningen og får lyst til at støtte
vores arbejde.”
Vi der sidder i bestyrelsen ved, at det enkelte menneske
ligger Mette meget på sinde. Det er altid Mette, der husker mærkedage og sørger for, at der indsamles til en lille
gave. Derfor overrasker den næste udtalelse fra Mette
heller ikke: ”Jeg vil gøre mit til, at selv om vi forhåbentlig
bliver større, så skal vi bevare nærværet - og også være
en god arbejdsplads for vores ansatte.”
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Da Nella flyttede ind…..
TEKST AF ANETTE SIEG, MOR TIL LÆRKE ULLER SIEG. FOTOS: ANETTE SIEG OG STH

et var med stor spænding og lidt sommerfugle i maven, da vi i maj måned 2016 fik
besøg af instruktørerne Betina, Anita og
socialhunden Nella. I dag skulle vi for første gang
møde Nella, som vi endnu ikke vidste, skulle blive en
del af vores lille familie. Vi vidste bare, at vi glædede
os til endelig at komme et skridt videre imod at få en
socialhund.

D

To år tidligere var Lærke blevet godkendt som kommende socialhundebruger. Lærke var på daværende
tidspunkt netop blevet 7 år. Med en spastisk lammelse, talevanskeligheder og andre udfordringer, var
det med stor glæde, at vi modtog beskeden om, at
instruktørerne bag STH mente, at de kunne finde en
hund, som kunne være til både glæde og gavn for
Lærke.
To år gik. Ventetiden var lang, men samtidig - (især
set i bakspejlet) - var det nødvendigt for Lærke at
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modnes til den store opgave, der lå forude.
Ved dette allerførste besøg i maj 2016 blev vi alle
noget forbavsede. Nella kom ind ad døren med en
adfærd som de fleste Labradorer; glad, logrende
(med hele kroppen), slikkende og i det hele taget
klar på kontakt. Lærke var noget anspændt. Hun var
bange for at vælte, utryg ved om halen slog hende,
skeptisk over for den lange tunge, der villigt delte ud
af kys. Situationen var vendt helt på hovedet i forhold
til, hvad vi havde set to år forinden.
Hvad var der sket i mellemtiden? Tjahh…. det var
nok en kombination af en stor hofteoperation fire
måneder forinden og et par uheldige oplevelser med
andre hunde. Det vakte naturligvis eftertanke. Var
tiden den rigtige for at få en socialhund? Heldigvis
besluttede vi at tage til Team Træning på Sjælland
i juni måned. Her måtte vi vurdere, hvorvidt Lærke,
Nella og jeg kunne blive et team, og om Lærke
kunne udvikle sig i forhold til opgaven. Inden vi tog

Da Nella flyttede ind//
til Sjælland, lånte vi stort set hver dag naboens dejlige Golden Retriever. Dette gav gode oplevelser og
fornyet tro på, at det skulle lykkes.

Mor og Lærke skal stå deres prøve
I juni drog Lærke, Lærkes hjælper og jeg til Sjælland
for at deltage i Team Træning i tre dage. Det blev
tre intense, spændende, udfordrende, sjove, lærerige og hårde dage. Vi var trætte, når vi væltede os
omkuld i hotelsengene om aftenen. Det skulle vise
sig, at Lærke tog imod udfordringerne og lærte med
lynets hast. Lærke, Nella og jeg blev med nænsom
hånd guidet igennem grundlæggende øvelser af Lise
Lotte. Og hold da op hvor var der mange ting at huske. Stemmeføring, hvordan man motiverer hunden,
timing, tålmodighed osv. osv.! Øvelserne blev bundet sammen med teori, som vi blev undervist i. Det
var dejligt at møde alle de andre skønne, kommende
service- og socialhundebrugere. På den sidste dag af
Team Træningen var Lærke (næsten) ikke bange for
at give Nella godbidder med flad hånd - i alt fald tørrede hun ikke fingrene af i Lise Lottes bukser mere,
som hun ellers præsterede at gøre den første dag!
Den sidste dag kom vi også til den afgørende beslutning - om Nella skulle flytte ind hos os? Det føltes
næsten som at komme ind til det grønne bord, da
jeg gik ind til instruktørerne for at høre deres vurdering. De var ikke i tvivl mere. Nella skulle flytte ind
engang i efteråret. Det krævede stadig en del arbejde, men de var ikke i tvivl om, at Lærke kunne nå helt
i mål med min støtte. Jeg husker især, hvordan Lise
Lotte havde observeret, at Lærke hele tiden aflurede
mit ansigtsudtryk i samværet med Nella. Det lærte
mig, at jeg som mor og voksen skulle være bevidst

Nella, Lise Lotte og Lærke til Team Træning.

om at gå foran og angive stemningen. Det var en
læresætning, som jeg vil huske i mange andre sammenhænge. Alle teams blev fotograferet. Her var det
som om, at det hele faldt på plads. En forløsende
stemning spredte sig, imens Lise Lotte knipsede løs.
Jeg tror, at billederne afslører glæden og kærligheden til den hund, som snart skulle blive vores. Vi kan
hvis godt afsløre, at både Lise Lotte og jeg fik en
tåre i øjenkrogen…

Mere træning
Nu fulgte en sommer, hvor Betina og Nella besøgte
os tre gange. Her blev der trænet videre på mere
avancerede øvelser og finpudset på de grundlæggende betingelser for motivation og indlæring.
Betina havde en stor ro, indlevelse i Lærkes måde at
lære på og en stor tålmodighed til at gentage tinge-

Nella, Lærke og Anette til Team Træning.
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Der trænes på lineføring med
kørestol og spring op på bordet, alt sammen under Betinas
kyndige vejledning.

Mon Nella kan lære at
hoppe igennem en hula
hop ring? Ja da!

ne igen og igen. Hold op, hvor har jeg spurgt hende
om mange ting! Jeg husker, da jeg spurgte hende;
”bliver du ikke ked af det og kommer til at savne
Nella, den dag hun flytter ind?” Betina svarede med
den største selvfølgelighed; ”nej… jeg er ikke i tvivl
om, at Nella får et godt liv her.” Det gav os en tro
på, at vi kunne mestre opgaven fuldt ud. Vi brugte i
øvrigt sommeren på at øve kørsel på el-scooteren, at
træne sansemotoriske følelege, at gå lange ture med
naboens hund - og på at glæde os helt vildt til den
store dag!
Vi vil aldrig glemme sommeren 2016. Det blev en tid
med stor glæde, kæmpe fremskridt - både træningsmæssigt med Nella men også i forhold til Lærkes
gangfunktion. Pludselig kunne hun gå sikkert igen.
Jeg er slet ikke i tvivl om, at Nellas besøg og de
mange øvelser var en kæmpe drivkraft for at komme
på benene igen.

Den nye hverdag med Nella
I slutningen af august oprandt den store dag - Nella
skulle flytte sådan rigtigt ind hos os. Uhhhh…. hvor
vi glædede os! Mange forberedelser var gjort. Der
var købt legetøj, kurv, tæppe og godbidder i rigelige
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mængder - jo jo, Nella skulle have det godt her hos
os. I starten var der mange rutiner, der skulle indøves
og ærligt…. det var hårdt og tidskrævende at få det
hele ind under huden! Der er jo ikke meget overladt
til tilfældighederne omkring en socialhund med servicehundefærdigheder. Det var vigtigt ikke at sjuske
med alle de mange ting, som vi havde lært. Således
skulle vi øve os i alt, lige fra hvordan og i hvilken
rækkefølge vi kom ind og ud af døren, ind og ud af
bilen, hvordan Nella skulle have snor på, hvordan
hun skulle have mad, hvordan hun skulle indkaldes,
hvornår det var nødvendigt at bruge fløjten (hvilket
det næsten aldrig var), hvor ofte Nella skulle belønnes med godbidder (virkelig mange godbidder er
fortæret de sidste tre måneder!), hvordan stemmelejet skulle være osv. osv. De første par uger var afsat
helt og holdent i Nellas tegn. Det var ikke meget
arbejde, jeg fik fra hånden derhjemme i denne periode. Heldigvis var Betina altid at træffe på telefonen,
og hun fik daglige opfølgninger og spørgsmål.
Men stille og roligt begyndte tingene at blive automatiseret. Efter en måneds tid opdagede jeg, at vi
ikke længere tænkte over mange af de ovenstående
ting - vi gjorde det bare. Den største overraskelse
var, at Lærke kopierede mig ned til mindste detalje.

Da Nella flyttede ind//

Bedste venner.

Ud i det blå på cyklen.

Hyggetid i haven.

To dejlige tøser i haven.

Lærke går med Nella.

Nu gav det med at sætte stemningen og vise vej
virkelig mening! Det frigav ressourcer til at begynde
at nyde de mange nye muligheder og oplevelser.

Graduation. Fra venstre: Betina, Lærke, Anette og
hvalpevært Lisbeth som overrækker Nella.

vi får mange smil med på vejen. Vi møder mange
mennesker, som spørger Lærke til hendes hund, og
vi mødes med andre hunde og deres mennesker på
Vester eng i Skejby.

Lærkes store fremskridt
Og i skrivende stund har vi det således:
Vi har fundet ud af, at vi elsker at være ude i naturen sammen. Sådan rigtigt sammen - hvor vi alle tre
nyder det lige meget. Det er fantastisk! Vi bruger
el-scooteren hver dag, vi cykler på vores tandemcykel med Nella smukt løbende ved siden af - og

Nella bidrager med så meget mere, end vi havde
forventet og håbet. Jeg elsker min time med Nella
i skoven hver morgen, når vi har kørt Lærke i skole,
og inden jeg skal på arbejde. Lærkes sprog er blevet
tydeligere i tiden, hvor vi har haft Nella. Hun er blevet en meget mere robust pige end den pige, som
Servicehunden · nr. 1 · 2017
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Smukke Nella.

Lærke og Nella nyder udsigten over Aarhus bugt.

mødte Nella tilbage i maj måned! Lærke går bedre
ed
edr
dre
un vi
serr
se
og længere, end hun nogensinde har gjort. Hun
viser
np
ræ
en glæde og stolthed over alt det, som hun kan
præe la
stere med Nella. Det handler ikke kun om, at N
Nella
ære
e tting,
in
n ssamle
aml
am
mle
kan hjælpe med at få skoene af, bære
o fa
fan
n ti
tiskk
ting op, åbne døre osv. Alt dette e
err jo
fantastisk
dte
dt
e os til STH for
dejligt og grunden til, at vi henvendte
re e
n en dygtig
tre år siden. Nella er så meget mere
end
ensk
e
kab tillid, tro
socialhund. Hun giver min datterr vvenskab,
viig taknemmevig
på egne muligheder og evner. Vi e
err e
evigt
lige og glade for, at man i STH har set os i mængden
af ansøgninger. Nella er ikke kun flyttet ind i vores
hjem, hun er flyttet ind i vores hjerter. Mange tak!

På skovtur.

Nella kom i havn
T
il årets graduation 5. november skulle
socialhunden Nella officielt overdrages til 9 årige Lærke fra Skejby ved
Aarhus.
Der blev holdt tale for Lærke, som spændt
ventede på at blive genforenet med sin
hund, og i den forbindelse blev det nævnt,
at der knytter sig denne interessante historie
til navnet Nella:
Da Lauritzen Fonden i sin tid donerede et
stort beløb til STH, skrev direktionssekretær
Linda Sparrevohn Riedel i en mail til foreningen:
”Hvis I står og mangler et navn til en af jeres
dejlige hunde, har jeg et: NELLA.
Nella Dan var et af Rederiets polarskibe, benyttet til forskning på Antarktis. Skibet var en
institution og elsket af mange. Desværre gik
hun på grund og sank den 24/12-1987. Det
kunne være dejligt om, Nella kunne genopstå i egenskab af en skøn STH hund.”
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Linda med Nella.
Foto: Jimmy Larsen

Nu er Nella altså genopstået i skikkelse af Lærkes
skønne socialhund og er kommet i sikker havn hos
Lærke og hendes mor Anette.

Islevhusvej 31 St th • 2700 Brønshøj

Tlf. Maria: 2944 4549 / Jannie: 2228 9343

'SFEFSJLTWFKt)FMTJOHF
5MGtXXXOPSETKBFMMBOETIVOEFQFOTJPOEL

Servicehunden · nr. 1 · 2017

11

TEKST OG FOTO CHEFINSTRUKTØR LISE LOTTE CHRISTENSEN

”Jamen,
hvordan kan du
nænne det….?”
Billede af Smilla
(nuværende hvalp).

Da jeg for nu snart en del år siden kontaktede Servicehunde til Handicappede og spurgte,
om de kunne bruge mig som hvalpevært, var det med en smule ængstelse for, om jeg var
god nok til, at de kunne betro mig deres hvalpe.
TEKST AF ELISABETH MÆRSK-MØLLER

eg forestillede mig, at jeg ville blive udspurgt
om mine evner for at træne hund, og tænkte at
jeg nok næsten skulle have en træneruddannelse
for at kunne komme i betragtning. Men det skulle
vise sig, at det ikke krævede så meget en træneruddannelse som nogle andre kvalifikationer. Så når
jeg fortæller folk, der tænker på at blive hvalpevært
for STH, at opgaven kræver lyst til at give noget til
andre og overskud til at give tid og kærlighed til en
hvalp, så er det fordi, at jeg oplever, at det egent-
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lig mest er socialiseringen af hvalpen, der er vigtig.
Selvfølgelig skal vi træne hund, men det vi skal lære
vores hvalpe, er ikke kompliceret eller svært, det er
helt almindelig træning og en almen dannelse, kan
man vel kalde det. Som hvalpevært har jeg fået en
liste med signaler, som jeg skal bruge, og man kan
godt få lidt præstationsangst, når man ser ned over
den. Men vi har jo hvalpen i lang tid, og hvis der er
noget, vi ikke når, så skal instruktørerne nok samle
op på de løse ender, når hvalpen kommer i avance-

Mød hvalpevært//
ret træning. Signalerne er listet op, så jeg ved, hvad
jeg skal kalde de forskellige kommandoer, så instruktørerne ikke skal genindlære alt for mange kommandoer med nye signaler. Og i årets løb når vi faktisk
igennem de fleste signaler, fordi sit, dæk, bliv, pote,
bil osv. er kommandoer, som vi alligevel skal bruge i
hverdagen.
Den vigtigste liste for mig, er dog ”listen med oplevelser”, som vi kalder den herhjemme. Et fint skema
med miljøtræning og socialisering, hvor vi skal notere os, hvornår hvalpen har haft hvilke oplevelser.
Hvalpene skal være vænnet til mange mennesker
og lyde, så de ikke i deres fremtidige karriere bliver
nervøse, hvis de sammen med deres bruger f.eks.
skal ind i en elevator, køre med tog, eller hvis de skal
ligge stille til et foredrag. Jeg ser det som min vigtigste opgave at ruste hvalpene til en tilværelse, hvor
de tør alt og oplever rigtig meget. En tilværelse hvor
de er et højt værdsat medlem af familien, og hvor de
aldrig kommer til at føle sig til overs. De hunde, som
klarer de fysiske og psykiske tests, som de skal bestå,
før servicehundejobbet bliver en realitet, får en
tilværelse, som jeg tror, at mange hunde drømmer
om. Servicehundene følges næsten altid med deres
bruger, og de skal ikke ligge hjemme og vente på, at
nogen husker at komme hjem og gå med dem. Og
så bliver servicehundene beundret fra alle sider for
at være dygtige og hjælpsomme, deres evner bliver
udnyttet hver dag, og de elsker det!

Det mest stillede spørgsmål
Tilbage til det spørgsmål som alle stiller; ”jamen,
hvordan kan du nænne at give hunden videre efter
et år?” Der er mange ting, man kan blive spurgt om
som hvalpevært for STH, men dette er spørgsmålet,
som jeg uden tvivl har fået flest gange – og ofte ledsaget af et ansigtsudtryk, der viser næsten lige dele
medfølelse og skræk. Ja, folk ser ud som om, at de
tror, at jeg er enten følelseskold eller vanvittig.

færdelig. Men jeg svarer ofte med et smil, at STH
hvalpen jo netop ikke er min hund. Denne hund,
hvad enten den er hvalp eller voksen, er ikke min,
den har aldrig været min, for den tilhører STH. Det er
den første oplysning, som jeg giver folk, når de siger
”sikke en sød hund du har”. ”Tak”, siger jeg, ”men
det er ikke min hund, den skal være servicehund”.
Og det er med slet skjult stolthed, at jeg derefter
forklarer, hvordan denne og alle de andre dygtige
hunde er til gavn og glæde for brugerne.

Det er jo ikke min hund
Når jeg har hentet en ny hvalp for STH, har det altid
været med stor glæde, at vi har budt et nyt medlem velkommen i familien for det næste år. Hver
gang er det en ny lille stjerne med sit eget syn på
livet og sine egne skævheder og krumspring, som
vi over året lærer at kende og kommer til at elske.
Dengang jeg startede som hvalpevært, var Lise Lotte
Christensen ude og aflevere min første STH hvalp,
og hun gav mange gode tips den dag. Hun sagde
blandt andet en ting, som jeg stadig husker; ”når du
møder folk, så fortæl dem, at det er en servicehundehvalp. Sig det højt, så du selv kan høre det, for
hver gang man siger det, bliver det lidt mere virkeligt”.
Hun har helt ret. Jo flere gange jeg siger det til
andre, jo flere gange hører jeg det, og jo mere giver
det mening, at det ikke er min hund. I hverdagen er
Smilla, som vi har i øjeblikket, jo min hund. Hun indgår på lige fod med alle andre familiemedlemmer,
og hun får lige så meget opmærksomhed og kærlighed. Og når vi kommer til den store dag, hvor alle
tests er i hus, og vi med stolthed kan aflevere endnu
en hund til STH, så er det med glæde og et lille stik i
hjertet. Stikket kommer, fordi vi jo altid vil savne lige
netop denne søde, sjove og dejlige personlighed,
men jeg ved, at der vil være en bruger, der vil have
tårer i øjnene af glæde, når de får denne hund, som
er deres servicehund - til glæde og gavn.

Jeg kan jo godt forstå dem, for tanken om at nogen
skulle komme og bortføre min hund, er helt for-

Hvalpevært Elisabeth
og Morten.

Billede af Morten
n
som hvalp.
Servicehunden · nr. 1 · 2017
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... dit kæledyrs næstbedste ven
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Nye hvalpe i STH//

Nye hvalpe i STH

Aslan hos Britt og Claus.

Axel II hos Lisbeth.
Yoda hos Gitte og Morten.

Jette og Cleo.

Frigga hos Hanne og Otto.

Frodo og hvalpeværter Kaj
og Pia.

Sirius Black hos Berit
og Claus.

Smilla hos Elisabeth og
Christian.

Servicehunden · nr. 1 · 2017
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Fællestræning
18 teams fra hele Sjælland kom til efterårs-fællestræning i Handicaporganisationernes Hus
i Taastrup. Fællestræningerne tilbyder vi mindst 2 gange om året til alle social- og
servicehundeteams, ligesom vi ser brugere ved mange andre lejligheder,
så som på messer, til foredrag, opvisninger og til fundraisers.

TEKST OG FOTOS AF LISE LOTTE CHRISTENSEN, CHEFINSTRUKTØR

er var helt nye teams og meget erfarne servicehundebrugere. Det er skønt at se, hvordan STH hunde og brugere hurtigt finder
sammen – også selv om de ikke har mødt hinanden
før. Der er ligesom et særligt bånd blandt foreningens teams.
Der blev trænet og grinet og udvekslet erfaringer,
og her kan I se nogle billeder fra dagen.

D

Hilde henter en pude til Mette.

Jan og Diesel.

Simone og Treo.

Lene og Cynder.

16
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Ulrik og Chivas.

Fællestræning//

Pito.

Ulrik og Chivas samt Nina og Gissela.

Lene og Skipper II

Chivas.

Buster og Laura.

Buster og Laura.

Servicehunden · nr. 1 · 2017
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Handicaporganisationernes hus i Taastrup.

Social- og servicehunde

Team Træning 2016
TEKST AF LISE LOTTE CHRISTENSEN, CHEFINSTRUKTØR

”Team Træning” - det lyder sjovt, men det er præcis det, vi gør. Vi træner teams.
Ikke kun hunde eller mennesker, men teams. Det handler nemlig om at lære at samarbejde i
hund og menneske team. Og det kommer man ikke sovende til.
Det er hårdt arbejde, men det er alle anstrengelserne værd!

N

år et hold social- og servicehunde har gennemgået den avancerede træning hos STHs
instruktører, skal de matches med godkendte
kandidater fra STHs venteliste. Kommende servicehundebrugere inviteres til at deltage i en Team Træning,
som er en spændende og meget intensiv 2-3 ugers
periode, hvor de godkendte ansøgere og social- og
servicehundene lærer hinanden at kende, og hvor de
lærer at samarbejde. Der undervises og trænes i ca. 100
timer.
Team Træningen består således både af teori, bl.a. om
hundens adfærd, behov, indlæringspsykologi, hundens
røgt og pleje m.m., og af en masse praktisk træning
sammen med hunden. Samtidig afprøves motion, aktivering og leg med hundene, så de trives og har dejlige
hundeliv.
Og så er der alle hjælpefunktionerne. Når al basisviden
om hundene er på plads, så lægger vi endnu mere viden på – læring om hjælpefunktioner og brug af disse.
Det kan være, at hunden samler ting op, bærer ting,
åbner døre, trykker på knapper, trækker tøj af, samler
en stok op, bærer en kurv og meget andet. Det hele

18
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skal indlæres og øves i forskellige situationer. Der er
faktisk mere end 50 forskellige signaler at holde styr på.
I dette års Team Træning deltog: Lene Larsen, Smørum
& servicehunden Cynder, Steen Larsen, Hvidovre &
servicehunden Pito, Nina Bech Petersen, Ølstykke &
servicehunden Gissela,
Pia Dahlsgaard Bakkemose, Vejle & servicehunden
Morten, Rikke Pedersen, Varde & servicehunden Kaisa,
Lærke Uller Sieg (og mor Anette), Århus & socialhunden Nella og Laura Nielsen (bror Rasmus, mor Tine og
far Kenneth), Helsingør & socialhunden Spike.
Instruktørteamet var Betina Bach, Anita Christensen og
Lise Lotte Christensen (Maria Rudbæk var på barsel).
De 7 nye teams har både trænet sammen og hver for
sig – på Sjælland og i Jylland. De har knoklet, og de er
blevet så gode sammen. Vi ønsker dem god vind og
glæder os til at følge dem mange år fremover.
Her ses nogle stemningsbilleder fra træning med de
nye teams.

Teamtræning//

Laura, Rasmus og Spike.
Pia og Morten.

Pia og Morten.

Steen og Pito.
Nina og Gissela.

Rikke og Kaisa.
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Nina og Anita med en flok glade og våde hunde.

Laura og Spike.

Rikke og Kaisa.

Steen og Pito.

Lene og Cynder.

20
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Teamtræning//

Lene og Cynder.

Laura og Spike, Rasmus, Kenneth og Tine.

Lærke, Annette og Nella.

Anita og Betina underviser i hundesprog.
Servicehunden · nr. 1 · 2017
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Christina fik en fin gave af
kunstmaler Kai Svendsen
fra Rotary ChristianshavnSlotsholmen. Et af hans
smukke malerier.

Folkemødet
på Bornholm 2016

”Find nogle kendte og få Mocca til at hive tøjet af dem.” Sådan lød opgaven hjemmefra,
da Mocca, Lone og jeg drog afsted til dette års Folkemøde på Bornholm.
Faktisk havde vi også min mor med, primært som chauffør og ”praktisk gris”…
TEKST AF SERVICEHUNDEBRUGER CHRISTINA DAVIDSEN.

et er en hel tradition nu, at vi skal afsted til
Folkemødet. STH er hvert år blevet inviteret
til Folkemødet af PFA Brug Livet Fonden,
der har til formål at yde økonomisk støtte til dem,
der hjælper andre mennesker til at bruge livet og til
at skabe opmærksomhed om deres sag. STH bliver
inviteret til at holde foredrag om STH og lave opvisning med Mocca. Det er altid hyggeligt og sjovt – og
det tiltrækker en hel del opmærksomhed.

D

Folkemødet er ikke bare sjov og ballade eller nogle
dage, hvor vi bare ”fiser den af” og holder ferie på
Bornholm. Vi tager derover for at lave noget, for at
gøre god reklame og give oplysninger og information om STH og den fantastiske servicehundesag.
Det er ikke kun PFA Brug Livet Fonden, der får et
foredrag og en opvisning. Rotary har også hver gang
spurgt os, om vi ikke havde lyst til at besøge dem.
Og selvfølgelig havde vi det, for vi vil rigtig gerne
fortælle om STH – sprede budskabet og oplyse om
foreningen.

22
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Ud over aftalerne med PFA Brug Livet Fonden og
Rotary, så sørger vi for, at ingen overser, at STH er
repræsenteret på Folkemødet.
Vi drøner omkring og skaber opmærksomhed. Om
det er, fordi vi er dem, vi er, eller om Mocca bare
charmerer alle, vil jeg lade være usagt, men folk
opdager os hurtigt - og det bliver til små spontane
opvisninger rundt omkring. Mocca hiver og trækker
tøj og sko af mig konstant, som lavede hun aldrig
andet.
Som tidligere nævnt fik vi en opgave hjemmefra, om
at vi i år skulle lave nogle små videoer, hvor Mocca
hev tøjet af kendte mennesker. Så vi var på jagt.
Lone Hertz var vores første offer. Hun var helt med
på at få trukket trøjen af. Faktisk syntes hun, at det
var så sjovt, at hun gerne ville have hjælp til at få
mere af!
Morten Stig Christensen var også frisk, så han fik

Folkemødet//

Mocca trækker jakken
af Lone Hertz.
Opvisning og foredrag for
PFA Brug Livet Fonden.

Optagelser til TV2
Bornholm.

trukket sko og strømper af, og vi fik en lang snak om
servicehunde, sport og alverdens andre ting.
Sidste udfordring var lidt mere vanskelig. Find en
kendt og træk bukserne af vedkommende…
Det var ikke helt lige til, så vi besluttede, at det
måtte være mig, der var den kendte. Faktisk så er
Mocca og jeg snart ”kendte” på Folkemødet. Op til
flere gange måtte vi stoppe op og smile til kameraet,
der var folk, der ville have en ”selfie” med os eller
bare et billede til gemmerne. Vi blev også inviteret til
at være med i TV2 Bornholm, som lavede et indslag.

Mocca trækker skoene af
en tilfældig tilskuer.

Så vi synes selv, at vi er lidt kendte. Derfor valgte vi,
at det var mig, der skulle have trukket bukserne af.
Forfængelig som jeg er, blev det gjort i baghaven,
mens vi optog… Det var egentlig tosset, for det er
et af Moccas og mine store numre, når vi er ude og
lave opvisning rundt omkring.
Tja, lidt kongelig har man vel lov at være… ;-)
Alle de småskøre videoer ligger på STHs Facebook
side ”Servicehunde til Handicappede.” Så trænger
du til et lille smil, så hop ind og se dem.
Vi hygger os max, vi nyder at fortælle om STH, og
Mocca elsker at vise, hvad hun kan. Vi holder meget
af Folkemødet – og kommer rigtig gerne igen til
næste år. Nå ja, vi er allerede inviteret af PFA Brug
Livet Fonden.

Mocca er i gang med at trække
bukserne af Christina…

Måske ses vi til Folkemødet på Bornholm 2017?
Servicehunden · nr. 1 · 2017
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Hundeopdræt
– hvor svært kan det
virkelig være?
Svært! I hvert fald hvis man er en samvittighedsfuld og engageret opdrætter.
TEKST AF LISE LOTTE CHRISTENSEN, SERVICEHUNDEINSTRUKTØR. FOTOS: MALENE BIRKEBÆK
BIRKEBÆKBIRKEBÆK

ansk Kennel Klub’s opdrættere bliver ofte
mødt med udsagn som disse:
”Det må da være en god forretning at opdrætte hundehvalpe…” ”Hundeopdræt er vel ikke
svært, for tæven klarer vel det meste selv…” Erfarne
hundefolk ved nok godt, at det slet ikke er sådan,
det er – men de færreste ”almindelige” hvalpekøbere har nogen anelse om, hvor mange timers arbejde,

D

der ligger bag, når de henter deres 8 uger gamle
hvalp.

Fokus på det gode opdrætterarbejde
I foråret bad Dansk Kennel Klub et erfarent opdrætterpar, Marlene og Lasse Birkebæk, kennel Falkirk’s,
om at beskrive hele forløbet omkring en parring,
fødsel og de første 8 uger med hvalpene på bloggen på portalen Købhund.dk. Idéen var, at bloggens
læsere blev inviteret med ”behind the scenes” for at
få et større indblik i hele hvalpe tilblivelsesprocessen.

Hvalpekassen på de sociale medier

Læs Marlenes blog på købhund.dk
Alle Marlenes blogindlæg bliver liggende på
købhund.dk. Hvis du er kommende hvalpekøber
eller overvejer at opdrætte hunde, så er der
masser af spændende informationer at hente
i de enkelte blogindlæg, der også indeholder
spændende fotos og små videoer.
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På facebooksiden Et liv med hund (med mere end
21.000 følgere) blev der løbende gjort reklame for
opdrætter-bloggen. Billeder, små filmklip og tekster
virkede som appetitvækkere til alt det spændende,
der foregik i og omkring hvalpekassen. Netop for at
sætte fokus på hvor meget arbejde, der ligger i et
godt opdræt, og samtidig vise hvor vigtigt det er,
at man vælger en samvittighedsfuld opdrætter, når
man skal købe et nyt familiemedlem - eller en kommende servicehund!

Hvalpen Sirius Black
STH har tidligere købt dejlige hunde hos Marlene
og Lasse, kennel Falkirk’s, og vi holdt derfor ekstra

Hundeopdræt//

STH hunden Sirius Black.
Marlene, Lasse og deres skønne hundeflok.

Marlene Birkebæks tanker om en blog
Jeg var i starten noget bekymret over mine
opdrætter-kollegers og læsernes reaktion på,
hvad jeg skrev. Jeg brugte en del krudt på at
overveje, hvad jeg kunne forvente mig, når jeg
skrev om mine overvejelser i forbindelse med
opdræt, men heldigvis blev alt vel modtaget.

meget øje med, hvad der foregik i hvalpekassen.
Der var 3 hvalpe i kuldet, og en hvalpetest afslørede, at hvalpen Sirius Black havde særlige talenter
for rollen som servicehund. Han var bl.a. nysgerrig,
meget social og meget glad for at apportere og
samarbejde. Så STH fik lov at købe ham, og han
blev udplaceret hos vores nye hvalpeværter Berit og
Claus Christiansen i Holbæk.

Der var nok at skrive om
Nogle af de emner som opdrætter Marlene
Birkebæk bloggede var: Vurdering af tævens egnethed til avl (sundhedsundersøgelser, prøver, mentalbeskrivelse, eksteriørvurdering etc.), planlægningen
af kuldet, valg af hanhund, løbetid og fastlæggelse
af parringstidspunkt, parring, forløbet af drægtigheden, forberedelse af fødsel, selve fødslen, hvalpenes
udvikling uge for uge, det store arbejde der ligger i
at få socialiseret og stimuleret hvalpene godt, hvalpetest, og sidst men ikke mindst at få hvalpekøbere
på besøg og sende dem godt på vej med det nye
familiemedlem.
Undervejs fik læserne også et indblik i de op- og
nedture, der følger med det at være opdrætter. En
scanning og røntgen viste således, at der var masser af liv i tævens livmoder, men ved fødslen var der
bl.a. flere dødfødte hvalpe, og kuldet endte på kun 3
hvalpe. Men alt det hører jo netop med til det, man
kan opleve som opdrætter.
Aftalen er, at opdrætter og DKK via bloggen på
Købhund.dk følger hvalpenes udvikling det første år
– også lille Sirius servicehund kan følges her.

Jeg havde selvfølgelig også en del overvejelser
om, hvad der ville være interessant for læserne
– som både kunne være hundeinteresserede,
hvalpekøbere og kommende opdrættere - at
vide noget om i vores forberedelser af et hvalpekuld. Når jeg tænker over det, så synes jeg, at
der er mange beslutninger og ting, som vi bare
gør, og som er svære at sætte ord på, uden at
det bliver for ”langhåret”.
Jeg ville også rigtig gerne benytte lejligheden til
at lade folk vide, at man som engageret opdrætter ikke bare tager en tæve og sætter den
sammen med naboens hanhund og så indkasserer en masse penge efter 4 mdr. Budskabet om
at der ligger en masse forarbejde, både i at få
avlsgodkendt sin tæve og at få fundet den helt
rigtige hanhund, der matcher hende perfekt.
Det første skulle jo så desværre vise sig at blive
mere end rigtigt, da tæven Cirkas fødsel forløb
alt andet end normalt. 5 ud af 9 hvalpe døde i
fødslen og en hvalp døde af tarmslyng dagen
efter fødslen. Det var virkelig svært at finde lysten til at skrive videre på bloggen, for jeg følte
mig på en måde ansvarlig for forløbet, og jeg
syntes, at det var en lille smule pinligt – ”for det
hele var jo planlagt til at skulle gå gnidningsløst,
så alle kunne se, hvor fantastisk det er at være
opdrætter”.
Heldigvis gav min dyrlæge Bonnie Horne samt
Anne Orholt, Helle Proschowsky og Lise Lotte
Christensen fra DKK (som var tovholderne) og
nogle tætte opdrætter-kollegaer mig al den
opbakning, jeg havde brug for, og i dag er jeg
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Teamtræning//
glad for, at jeg valgte at fortsætte. De 3 hvalpe
der overlevede, gav os en masse dejlige oplevelser, og på sin vis blev det også et meget nært
kuld, fordi de kun var tre.

”

At opdrætte et kuld hvalpe er et ”drug”,
som man enten bliver afhængig af eller
bare nøjes med at prøve én gang. Hos
os er vi afhængige – af alle de spændende tanker om hvad en kombination
kan bidrage til racen med, samt at se
hvalpene udvikle sig og blive fine og
elskelige repræsentanter for vores race.
Marlene Birkebæk 2016

UDDRAG FRA BLOGGEN

Jeg synes selv, at jeg har været med til at gøre en
lille forskel på flere plan – på det personlige plan
har jeg fået sat ord på nogle at de store beslutninger og måske set dem fra en lidt anden vinkel
end normalt. Jeg kan efterfølgende se, at andre
opdrættere har ladet sig inspirere af vores måde
at præge hvalpene på, andre igen har taget vores
overvejelser med i deres, og det er da en god
fornemmelse.

Uddrag fra den 23. maj 2016: De små har nu åbnet øjnene, de kan ikke rigtigt se endnu, men de
kan alligevel tydeligt genkende os, når vi sidder
i hvalpekassen og nusser dem. Deres små haler
logrer, når de lugter til og smager på vores hænder. Vi ”vender” ofte hvalpene for at stimulere
deres motorik, og de lærer på den måde at blive
håndteret af mennesker.

Tak til DKK, Anne, Helle og Lise Lotte for denne
fantastiske mulighed - og jeg synes, at I skal gøre
det igen næste år med en anden opdrætter og
en anden race.

Uddrag fra den 7. juni 2016: Hvalpene har
stadig travlt med at udvikle sig - både fysisk men
også mentalt. De er nysgerrige og super gode til
at undersøge verden og alt, hvad den indeholder.
I den forgangne uge har hvalpene således haft
besøg af flere forskellige mennesker, de har fået
ormekur og er flyttet til nye omgivelser.

Uddrag fra den 7. juli 2016: I morgen rejser de
tre små (rene) grise så ud i den store verden, og
jeg er ikke helt sikker på, at Lasse og jeg er klar til
at sende dem afsted, men de er helt KLAR til at
erobre verden og de hjerter, de møder på deres
vej. Det bliver ekstra svært at skulle sende disse
3 afsted, fordi de kun er tre, fordi vi kom skidt fra
start, og fordi vi på den måde har fået et særligt
forhold til hver enkel hvalp.
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En usædvanlig rekord//

En usædvanlig
FOTOS: JIMMY LARSEN

rekord

Til Graduation den 5. november 2016 var hele
4 af de 7 hunde, der blev overrakt på dagen, fra
samme opdrætter nemlig Elsebeth Nielsen og Ole
Sørensen, som bor i Brande.
Parret opdrætter labradorer under kennelmærket
LabDevotee, og i tidens løb, har de leveret 8 hunde
til STH. Det er noget af en præstation.
Her er Ole og Elsebeth fotograferet ved Graduation
sammen med de 4 hunde fra deres opdræt:
Nella, som er socialhund hos Lærke Uller Sieg fra Skejby
dovre Cynder
ved Aarhus. Pito, som er servicehund hos Steen Larsen fra Hvidovre.
Cynder, som er servicehund hos Lene
Larsen fra Smørum og Gissela, som er servicehund hos Nina Beck Petersen fra Ølstykke
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Årets Dog-A-Thon
Kalenderen viste søndag den 18. september, og vejrudsigten lovede tørt og
friskt vejr. Det var endnu engang blevet tid til at gå Dog-A-Thon i dyrehaven!

TEKST AF ANNE-METTE PETERSEN, FRIVILLIG I STH. FOTOS: TRINE BLUME

l. 9 søndag morgen mødte jeg op på
Dyrehavsbakkens parkeringsplads – klar til at arbejde! Dog var dedikerede frivillige, bestyrelsesmedlemmer samt foreningens medarbejdere allerede i fuld sving med at få sat telte og bannere op.

K

varmning. Her blev arme og ben og da også den famøse
”joy-stick-hånd” motioneret.

Da vi havde fået sat vores base op, var Dyrehavsbakkens parkeringsplads forvandlet til ét stort STH pit
stop med stationer, hvor man kunne pakke sin egen
snack-taske til gåturen - naturligvis med godter til både
de to- og firbenede, doneret af fantastiske sponsorer.

Undervejs blev der grinet og pjattet – og stemningen var
som altid rigtig dejlig!

En masse glade mennesker, familier og venner, og
selvfølgelig en stor flok glade hunde, begyndte hurtigt
at møde op og fylde parkeringspladsen ud. Og der blev
solgt kage og kaffe i store mængder til alle dem, der
trængte til at få depoterne fyldt op inden gåturen.

Efter 5 gode kilometer nåede vi atter tilbage til vores
base. Her havde de fleste fået fine røde kinder og søgte
mod teltet, der solgte varm kaffe og masser af hjemmebagte kager.

Kl. 13.30 greb chefinstruktør Lise Lotte Christensen mikrofonen og ledte en sjov og meget grundig fællesop-
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Så gik startskuddet, og vi begyndte turen op mod
Eremitageslottet.

Traditionen tro blev der også taget et STH fællesbillede
foran slottet.

En dejlig gåtur og et dejligt Dog-A-Thon var ved at nå
sin ende, og som altid blev der sluttet af med en opvisning fra service- og socialhundebrugerne, som lige kunne
sætte prikken over i’et på en helt igennem skøn dag!

Dog-a-Thon//

Servicehunden · nr. 1 · 2017
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Østjysk Hundecenter
Bjarupgårdvej 14A
8600 Silkeborg
Telefon: 60 62 24 35
info@ostjyskhundecenter.dk
www.ostjyskhundecenter.dk

Biobrændsel, hobbyfoder, rideudstyr & havearƟkler

Find os på: www.hojlund.dk

Sct. Jørgensbjerg Dyreklinik
v/dyrlægerne
Anne Torkelund og Søren Skovsgaard

privatraadgiver.com

Kirurgisk og medicinsk behandling af mindre husdyr
Røntgen- & laboratoriediagnostik • kikkert-operationer
Telefon 59 56 57 57 - bedst mellem kl. 8-9
Konsultation alle hverdage efter aftale
Sct. Jørgensbjerg 27 • 4400 Kalundborg
www.sj-dyreklinik.dk
Find os på facebook

din private og fortrolige socialrådgiver

Din specialist i jobcentersager
www.facebook.com/privatraadgiver • www.privatraadgiver.com

Sydvestjysk Klovpleje
v/ Jørn Stein
Stilbjergvej 43 X
6800 Varde
Tlf. 61 54 11 04

30

Servicehunden · nr. 1 · 2017

Dog-a-Thon//
Der hygges foran det smukke Eremitage
slot og det årlige ”STH familiefoto” skal
i kassen.

De to frivillige Christina og Anne Mette
er klar ved tjek-ind.

Anne, Niels og Nanna hygger
og maler i pausen.
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Av, noget i poten?
Når vi til hverdag går tur med vores hunde, er det ikke sjældent, at man kan undre sig over,
at hunde på deres bare poter kan færdes på vej og i skov uden at komme til skade,
men som dyrlæger oplever vi, hvordan det en gang imellem kan gå galt.

TEKST OG FOTOS: CAND. MED. VET. ELISABETH MÆRSK-MØLLER

Hvis man ser på potens opbygning, så har trædepuden et tykt lag af såkaldt forhornet hud. Den
forhornede hud på trædepuden vokser ud fra nogle
papiller og indeholder store mængder af keratin,
som gør huden hård og modstandsdygtig overfor
slid. Det sker dog ind imellem, at der er ting, der
finder vej ind gennem trædepudens tykke lag. Oftest
er der tale om spidse eller skarpe genstande, som
skærer sig op i poten. Det typiske er glasskår eller
små skarpe sten, som bliver trådt op i trædepuden,
hvis hunden træder uheldigt og underlaget er hårdt,
hvis underlaget er blødt vil det være mere sjældent,
at skarpe genstande giver anledning til skader.

Ved mistanke om glasskår
Hvis man har mistanke om, at der kan være et glasskår i poten, må man kigge godt efter, for ofte er det
begravet dybt i poten, og det kan være ganske små
stykker glas. På trædepuden kan man nogle gange
være heldig at se, hvor der er hul i fladen, da det giver en lille fugtig plet. Trædepuden kan have revner
og det kan være svært at se, om revnerne går op i
poten. Trædepuden er normalt helt tør, men hvis et
glasskår har skåret hul, trænger der fugt fra under-

Det er ikke altid, man opdager, der er kommet en torn
i poten, før den laver betændelse og hævelse.
Indgangshullet er så lille, at det hurtigt lukker sig, og
man ikke kan se tornen.
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huden ud, og så kan man måske se revnen som en
fugtig streg på trædepuden. Dette skal selvfølgeligt
undersøges på en tør og ren pote, ellers er det umuligt at se. Glasskår kan være svære at få ud, og det
kan være meget pinefuldt for hunden. Husk derfor
at overveje om det er bedre at besøge en dyrlæge,
som kan fjerne glasskåret, mens hunden er bedøvet
og dermed smertefri.

Pas på bylder
Huden på resten af poten er som huden på resten
af kroppen, men der er ikke mange muskler under
huden på poten til at beskytte knogler, led og sener. I nogle tilfælde kan man opleve at en tur på en
græsmark kan gøre, at der sætter sig græsagn fast i
huden, og disse kan arbejde sig ned og lave betændelse under huden.
Typisk ser man dette mellem tæerne, hvor der kan
komme en byld som buler ud mellem tæerne. Dette
vil ofte kræve behandling hos dyrlægen, da der ligger mange blodkar, sener og nerver, som ikke skal
beskadiges. Når man spalter sådan en byld, leder
man altid efter, om der er en årsag; et såkaldt nidus.

Av, noget i poten?//
I nogle tilfælde er det et græsagn, i andre tilfælde en
torn eller et glasskår, som laver en fremmedlegeme
reaktion, og nogle gange er fremmedlegemet faldet
ud, men det har startet en betændelse. Desværre er
mange af disse fremmedlegemer ikke synlige, hvis
man tager et almindeligt røntgenbillede. Man kan
dog i nogle tilfælde lave en CT scanning for at se,
om der ligger et fremmedlegeme i en byld eller en
sårkanal. Dette vil typisk blive gjort, hvis sårkanalen
går op i nærheden af strukturer, som man ikke ønsker at beskadige ved at skære op og ser efter.

Hvis der er hul i trædepuden, kan man nogle gange
på en tør pote se, at der er en fugtig plet.

Lad såret hele selv
I de tilfælde, hvor der har været betændelse i et område, og hvor man har åbnet op, vil man ofte lade såret stå åbent til at hele op af sig selv. Dette gøres af
to årsager, dels fordi hvis der er rester af betændelse
vil det ofte samle sig til en ny byld og dermed åbner
såret sig igen. Den anden overvejelse er, at betændt
væv har svært ved at holde til, at der bliver sat sting
i, således ønsker dyrlægen, at huden skal være frisk,
hvis der skal sættes sting i huden, hvis muligt kan
dyrlægen finde på at skære såret så stort, at det er
frisk væv hele vejen rundt, men da der mellem tæerne ikke er så meget hud, at man kan skære syg hud
væk og stadig få såret til at lukke, vælger man ofte at
lægge en forbinding og lade såret stå åbent.

På med skærm eller sok
Det er altid vigtigt, at hunden ikke slikker i såret, for
når hundene slikker i såret, holder de det åbent og
bliver ved med at pode det med nye bakterier fra
deres mundhule. Så enten skal der en sok på poten
eller en skærm på hunden, så den ikke kan komme til
poten. Begge dele kan være svært at få til at holde,
og derfor bør man samtidigt rense såret ofte for at få
betændelsen væk. Rensningen kan enten gøres med
Poten er skåret på et glasskår. Det er vigtigt at
vide, om der sidder splinter tilbage i poten. Derfor
kan det være nødvendigt at tage til dyrlæge, og få
hunden beroliget og til en undersøgelse.

klorhexidin sårrens som man bruger til mennesker,
eller man kan lave lune sæbebade til poten.
lune sæbebade kan gøres ved at tage to små frostposer, så der er dobbelt lag så kløerne ikke prikker
hul og så fylde med varmt sæbevand. Posen holdes
fast på poten i ca. 5-15 minutter alt efter hundens
tålmodighed (og ejerens), men det kan anbefales
at bruge badeværelset eller andet vandfast gulv for
selv en dobbeltpose kan springe læk. Vask med rent
vand, så sæben ikke generer helingen, og tør poten
efter, så hunden ikke selv slikker den tør.
I nogle tilfælde kan der gå lang tid fra der er kommet
et fremmedlegeme ind under huden, til der kommer
reaktion. Dette sker især, hvis overfladen på fremmedlegemet er glat og ikke har mange bakterier på
sig. Det kan også ske, hvis man har behandlet med
antibiotika ved et sår, hvor man ikke vidste, at der
var et fremmedlegeme. Derfor er det vigtigt at få
undersøgt alle sår helt ned til bunden. Ofte vil det
lyde voldsomt, at dyrlægen gerne vil bedøve og
undersøge selv uskyldigt udseende sår. Men hvis der
er et fremmedlegeme, som ikke bliver fundet, og der
bliver behandlet med antibiotika, kan resultatet være
et endnu længere forløb, hvor der går langt tid før
kroppen samler en byld omkring fremmedlegemet.
Det er derfor vigtigt at få set på alle sår, for selv om
de er små på overfladen, kan der gemme sig store
sager under, som kan ses på disse billeder, hvor man
kan se en stor torn i en pote samt et ben, som har
lavet en byld om en torn. Begge sår var så små, at
man ikke opdagede noget, før der kom en større
reaktion.
Servicehunden · nr. 1 · 2017
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Postkort
fra.....
Aslan på v

ej til træn

ing

el

Aslan og Ax

Axel II er med til Graduation 2016

Axel II og Nella
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Carlo på tur ved Bagsværd Sø

Postkort//

Bellona og lillesøster Cleo

Bellona I Aarhus

Darwin i Berlin

sesmedlem sælger
Lone Lauritzen, bestyrel
lodsedler til Graduation

Daxel og Rie på

racerunning tu

r

slan fra opdrætter
Tonationshvalp A
hvalpeen med rutineret
Pinnmoors samm
pping
vært Britt fra Ste
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Eydna er

Eydna og Camilla er

klar med w

c-papir til

Camilla

klar til jul.

Gawain og Ticka

Julian og Githa i ly under paraplyen
under
et skybrud
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Queenie 12 år

Postkort//

ur

Smillas første bust

Frodo får s
ig en opfris
ker
i varmen

D rwin på besøg i
Da
3 klasse
3.

Rosa og Keld på slottet

Rosa og Keld på forsiden
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Torstedallé 1 • 8700 Horsens
Tlf. 75 60 27 18 - Mobil 40 37 55 54
www.e-j-k.dk

Frodesgade 109 • 6700 Esbjerg
Tlf. 75 18 09 00 www.dyreklinikkenesbjerg.dk

Telefon 74 42 36 53
TUFSHBEFt4OEFSCPSHt5FMFGBY
&NBJMSS!SFWJTJPOSFHOTLBCTLPOUPSFUEL
(0%,&/%5&3)7&3744&37*$&-&7&3"/%3

Frederiksborg Apotek
Slotsgade 26
3400 Hillerød
Tlf. 48 26 56 00
www.frederiksborg-apotek.dk
Handicapvenlige adgangsforhold
Apoteket har døgnvagt
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En dag som smugler
En central del i lufthavnen er tolderområdet. Her holder tolderne og deres
dygtige hunde til. Hundene sørger for at snuse sig frem til ulovlige stoffer, ting
og sager, som måske forsøges smuglet ind i landet via passagerernes bagage
– og tolderne sørger så for at pågribe de personer, hvis bagage hundene
har fundet ulovlige genstande i.

Anders og Palma
som smuglere

TEKST OG FOTOS: CHRISTINA DAVIDSEN OG ANDERS HARVIG

H

ver hund er specialiseret inden for et emne.
Det kan være en pose med mistænkeligt hvidt
pulver, en stødtand fra en elefant, som er en
truet dyreart, en stor mængde pengesedler, eller det vi
alle frygter - en bombe.
Med jævne mellemrum skal tolderne og deres hunde
testes, for at sikre at de fortsat opfylder kravene for
at fungere som eksempelvis narkohunde-team. Eller
måske skal hundene trænes til at kunne snuse sig frem
til noget andet, end det de er vant til.
Når sådanne tests skal foregå, så bruges der figuranter,
som skal agere smuglere. Tolderne, hvis hunde skal
trænes, ved ikke, hvem figuranterne er. Det eneste de
får at vide er, at der er et vist antal figuranter i et bestemt område i lufthavnen – find dem!
I to år i træk er Mocca og jeg og Anders og Palma
blevet spurgt, om vi ville være med som figuranter. Det
er der ganske særlige grunde til. For det første ser vi jo

ualmindelig søde ud - og med vores to servicehunde så
er det jo dobbelt op… Eller i virkeligheden er grunden
vel, at vi begge er handicappede og kørestolsbrugere
med servicehunde ved vores side.
Mange vil sikkert ikke lige tænke ”gud, det må være
storsmuglere!” For handicappede smugler da ikke? Og
når de tilmed har en servicehund, så kan de vel ikke
finde på det? En del af testen er at afprøve, hvordan
tolderne tænker. Tør de kontakte os og undersøge, om
vi har noget ulovligt med os? Og hvordan vil toldernes
hunde reagere på vores servicehunde? Bliver de distraheret, eller kan de ”holde snuden i sporet” og snuse sig
frem til, om der skulle være stoffer på os?
Næsten alle tolderne havde modet og kontaktede
os, og de havde forskellige måder at gøre det på. En
begyndte for eksempel at spørge, hvor vi skulle hen og
stillede spørgsmål om vores hunde. Her tænkte vi: ”ha
ha han opdager os ikke…” Men det gjorde til gengæld
hans hund!
Servicehunden · nr. 1 · 2017
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En anden tolder dækkede pænt sin hund
af og kom hen og sagde, at han lige kom
med sin hund for at undersøge os - bare
så vi ikke blev forskrækkede, og så vores
hunde var klar over, at han kom.
Andre fandt og undersøgte os bare med
det samme.
Kun en enkelt tolder strøg forbi os uden
at ænse os, men det var en medarbejder
fra toldvæsnet i et andet land, som var
med for at opleve, hvordan disse tests
foregår i Danmark. Tror ikke vi undslipper en anden gang.
Lad os bare slå fast, at smuglere bliver vi
aldrig. Uanset om vi prøver at spille
”artige” og lede samtalen hen på noget
andet for at aflede tolderens opmærksomhed, så han måske glemte, hvorfor
han i første omgang havde kontaktet
os, så virker det ikke, for tolderens hund
hører ikke efter, hvad vi fortæller… Og
i sidste ende stoler tolderne mere på
deres veltrænede hunde og deres egen
erfaring end på et sødt smil fra en han-

Trekløveret – Tolderbosserne
Forrest: Henrik og Bent
Bagerst: Torben

dicappet med servicehund, der prøver at
virke lovlydig.
Det er en fornøjelse at være smugler
for en dag. Ikke mindst for skuespillet
og spændingens skyld, men også for at

“Smuglere” og
tolder-holdet efter
en vellykket dag med
test og træning.
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Tolderen og hans hund er på vej

observere hvordan folk reagerer, når de
ser, at vi bliver ”nuppet” af tolderne.
Forbløffelse, forargelse og så et stort
smil, når de indser, at det hele var en
øvelse…

- verdens største producent af
radiotortermostater
%"/'044"4t)¯361t4*-,&#03(

Handicap Løgumgård
Bo- og beskæftigelse

Telefon 74 92 89 30
handicap-loegumgaard.toender.dk

-altid lave priser!

www.harald-nyborg.dk
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Holdet 2016.

Graduation
2016

AF LISA KLINT, STH ADMINISTRATIONSCHEF. FOTOS: JIMMY LARSEN

Spike.

STHs store, årlige begivenhed er Graduation, hvor årets
brugere formelt modtager deres service- eller socialhund fra foreningen.
Brugere og deres familier, hvalpeværter, frivillige støtter, sponsorer og fondsrepræsentanter mødtes i november til en festlig dag i Idrættens Hus i Brøndby med
både taler, lotteri og gensynsglæde.
Her får de frivillige hvalpeværter mulighed for at gense,
den hvalp som de passet, opdraget og givet masser af
oplevelser i et helt år. Det er et projekt at have en servicehundehvalp, og vi kan slet ikke takke vores hvalpe-
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værter nok. Uden deres hjælp kunne det slet ikke lade
sig gøre at drive en forening som vores.
I 2016 har STH samtrænet 7 social- og servicehundeteams. I den forbindelse har 7 hvalpeværter ydet en
kæmpe indsats, og vi er rigtig glade for, at de fleste
havde mulighed for at være til årets graduation og overrække ’deres’ hund til dens nye bruger.
Vi er også dybt taknemmelige for den store støtte fra
fonde og frivillige, der har været med til at gøre det
muligt at udplacere 7 hunde rundt i Danmark i 2016.

Graduation//
Team Lærke og Nella
STHs instruktør Betina Bach var med til at interviewe og
godkende Lærke fra Skejby ved Aarhus i maj 2014.
Lærke skulle blive lidt ældre og lidt mere moden, før
STH kunne gå i gang med træningen. I juni 2016 besøgte vi familien igen med hunden Nella, en robust, meget
lydig og altid glad labradortæve. En hund, vi tænkte var
et godt match til Lærke.
Nella har haft sin trygge opvækst i Næstved hos hvalpeværter Lisbeth Brødsgaard og hendes to børn Maja og
Emil. Vi takker dem for deres store indsats med træning
og kærlig pleje.
Nella er doneret af Lauritzen Fonden, og er nu Lærkes
skønne socialhund.

Team Laura og Spike
I Helsingør bor familien Nielsen, der drømte om at få en
helt særlig hund til en helt særlig pige på 11 år, Laura.
Faktisk var der også i familien en særlig dreng, Rasmus,
for de var tvillinger. Laura har siden fødslen haft nogle
særlige udfordringer, og hun ønskede sig en hund, som
var trofast og dejlig, som kunne lide at sidde ved siden
af kørestolen og blive nusset. En hund, der også var
frisk på at lege i haven, hjælpe laura med at samle ting
op og bringe ting rundt i huset.
Sidst i april oprandt dagen, hvor vi skulle se om Laura
og hendes familie passede med den store, hvide golden
retriever, Spike, som vi mente passede på beskrivelsen.
Han kastede straks sin kærlighed på Laura, Rasmus og
de voksne. Spike er en stor, men blid hund og utrolig

hurtig til at lære nye rutiner, og er også blevet Laura’s
vækkeur.
Spike har fået en dejlig hundebarndom hos hvalpeværterne Jette Christiansen og Søren Sølling og deres
dejlige børn fra Præstø.
Spike er bl.a. kommet til ved hjælp af Elsass Fonden.
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Gavebord.

Heldig lotterivinder
... Maja med hvalpen
Axel II.
Akeno.

Chefinstruktør Lise Lotte, STHs
administrationschef Lisa og
bruger Nina.

Hundeinstruktør
Betina Bach.
Linda Sparrevohn Riedel
og Nella.
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Julie og Buster, Karin, Mette og Ragnhilde II.

Graduation//

Team Pia og Morten
Pia Dahlsgaard Bakkemose er 45 år og bor i udkanten af
Vejle. Pia er født med rygmarvsbrok, der påvirker Pia’s
balance og udholdenhed. Hunde har altid været en del
af Pias liv, men af helbredsmæssige årsager magtede
hun ikke at træne en hund op fra hvalp. Pia ønskede sig

en rolig, afbalanceret hund med en stærk personlighed.
Det fandt STH i den stores gule labradorhan Morten.
Morten er vokset op i trygge rammer hos hvalpeværter
Elisabeth og Christian i Kgs. Lyngby.
Morten er doneret af Ragnhild Bruuns Fond.

Team Rikke og Kaisa
Rikke Pedersen fra Oksbøl er en af veteranerne i STH.
Hun fik sin første STH hund for 11 år siden, golden retrieveren Sydney, der desværre i juni 2016 fik en tumor
i mundhulen, der ikke stod til at fjerne. Rikke er stærkt
afhængig af sin servicehund, som hjælper hende med
et utal af opgaver. Det er ikke enhver hund, der kan
udplaceres hos Rikke, der har meget begrænset funktion af hænder og fingre, og kun en hund med stor ro,

tålmodighed og apporteringsevner helt i top, vil kunne
komme i betragtning til det job hos hende.
Heldigvis stod vores sorte labradortæve Kaisa færdigtrænet og klar, og kemien imellem de to var i top, og
de har nu et samarbejde ud over det sædvanlige.
Det er hvalpevært Winnie Græns Larsen fra Ringe, som
har lavet det fantastiske forarbejde med Kaisa.
Kaisa er doneret af A.P. Møller/Mærsk Fonden.
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Team Nina og Gissela
Nina bor i Ølstykke med hendes to drenge Mads og
Emil. Nina har sclerose, men hun knokler på med job en
del timer om ugen. Sommeren 2016 matchede vi Nina
med den lille, smukke sorte labrador Gissela. De to var
et godt match fra start med Ninas aktive liv, der passer
godt til Gissela.
Gissela er sponsoreret af Gisselfeld Kloster ved Haslev,
og har haft sin hvalpetid hos Frede og Anne Dora
Pedersen fra Rødding.

Team Lene og Cynder
Lene Larsen bor i Smørum og har tidligere haft servicehunden Dina. Lene har haft blødninger i rygmarven,
som har givet lammelser og begrænsninger i kroppen.
Vi har matchet Lene med den kæreste lille, sorte labradortæve Cynder. Efter få timers træning var der ikke
tvivl om, at de har et særligt samarbejde, og Cynder
elsker at samle ting op, åbne og lukke døre, få hjælpemidler, der er sat fast med velcro af osv.
Cynder har trådt sine hvalpepoter i Skanderborg hos
hvalpeværter Kaj og Pia.
Cynder er blevet til med støtte fra Paula og Axel
Nissens Fond.

Team Steen og Pito
Steen Larsen er 29 år og bor i
Hvidovre. For otte år siden faldt
Steen og brækkede nakken, og meget skulle læres. Steen havde brug
for en servicehund, der kunne samle
ting op, bære ting, trække tøj af og
åbne døre, men også en hund, der
kunne være hans bedste ven og give
motivation til at komme ud i naturen.
Vi matchede Steen med den charmerende, sorte labrador Pito. Hun
frisk og stærk, og meget glad for at
samle ting op og løse andre opgaver
for Steen.
Pitos hvalpeværter var Britt og
Fischer fra Christiansfeld.
Nordea-Fonden har uddelt støtte til
STH til indkøb og træring af Pito.
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Dosseringens hundebad

Myrebekæmpelse mm.

v/ Ane Buch
Rødovrevej 31 • 2610 Rødovre

Tlf.: 35 39 78 49

GALERIE
MODERNE
SILKEBORG

Galerie Moderne Silkeborg er et af
Skandinaviens største gallerier med
mere end 600 m2 udstilling.
Skiftende udstillinger med
Cobraværker samt danske og
internationale kunstnere.

Grundlagt 1962

Stort udvalg i grafik
og kunstbøger.
Fri entre.
Mandag – Lørdag
kl. 10.00 – 17.00

Hostrupsgade 39 • 8600 Silkeborg • Danmark
Tlf. 86 81 44 44 • Fax 86 80 01 99
www.galeriemoderne.dk • info@galeriemoderne.dk

DuPont Nutrition Biosciences
Taarnvej 25
7200 Grindsted
Tlf. 79 72 59 63
www.DuPont-Danmark.com
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Hvalpeværtstræning

V

i følger vores hvalpe, som er hos hvalpeværtsfamilier, ret tæt og ser dem
jævnligt til hvalpeværtstræning. Det er
en dejlig anledning til at se, hvordan hundene
udvikler sig, træne med hvalpe og værter, svare
på spørgsmål og hygge sammen.
Søndag den 13. november 2016 var 3
hvalpe og hvalpeværter til træning på Århus
Hundeførerforenings træningsplads sammen
med instruktør Betina Bach.
Lørdag den 19. november var 5 hvalpe og værter samlet på Fredensgården på Sælland hos
instruktør Lise Lotte Christensen.

Frodo får godbid
for aflevering af
apport til
”farmand”.

Britt og Aslan træner ro i bil.

På tur i skoven.

Fra venstre Britt og Aslan, Gitte og Yoda, Kaj og Frodo.
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Britt og Aslan - flot
forbudsøvelse (der
ligger godbid på
spanden).

Hvalpene venter pænt i bilen
før de skal ud og træne.

Lisbeth, Maja og
Axel II.

Jette og
Cleo.

Elisabeth
og Smilla.

Hvalpene lærer at koncentrere
sig i hinandens nærvær.

5 dejlige servicehundeaspiranter og deres
stolte hvalpeværter.
Berit og Sirius.
Hanne og Friga.

Elisabeth øver
sit med Smilla,
som har fin
øjenkontakt.

Så er der fart på
– vi træner nemlig indkald.
Servicehunden · nr. 1 · 2017

49

Socialhunden Luna
– nu kun med et øje
Luna kom ind i vores liv i juni 2014 - hun skulle være socialhund for vores søn Rasmus.
Det var kærlighed ved første blik for både Rasmus og Luna. Luna flyttede ind hos
Rasmus i oktober 2014, og alle var glade. Luna blev hurtigt en stor og vigtig
del af vores familie. Desværre fik Luna og Rasmus kun knap 9 måneder sammen,
da vi havde den store sorg at miste Rasmus den 16. juni 2015.

AF ERIK PEDERSEN OG INGE HOLM JENSEN

L

una kom ind i vores liv i juni 2014 - hun skulle
være socialhund for vores søn Rasmus. Det var
kærlighed ved første blik for både Rasmus og
Luna. Luna flyttede ind hos Rasmus i oktober 2014,
og alle var glade. Luna blev hurtigt en stor og vigtig
del af vores familie. Desværre fik Luna og Rasmus
kun knap 9 måneder sammen, da vi havde den store
sorg at miste Rasmus den 16. juni 2015.
Midt i alt det triste fik vi dog den kæmpe gave, at
Luna kunne blive hos os og blive udplaceret hos
vores søn Jesper. Luna er nu socialhund med stort
S for hele familien – både for Jesper og for os som
forældre. Tusinde tak til STH!

Igennem nogen tid observerede vi, at Luna ændrede
sig. Hun blev mere stille og gik og hang lidt med
hovedet. Hun blev to gange testet for lavt stofskifte,
men prøverne var fine. Men Luna virkede stadig trist.
Vi så gradvist, at Luna havde svært ved at fokusere,
blandt andet når hun skulle hoppe ind i bilen, og når
vi kastede med bold. Vi kunne også se, at der kom et
mælkehvidt skær i hendes højre øje, og derfor kontaktede vi igen dyrlægen. Han konstaterede, at Luna
havde fået grå stær på begge øjne - men særligt
fremskreden på højre øje. Luna kom straks i behandling med øjendråber og smertestillende medicin, da
trykket var alt for højt.
Vi blev henvist til Claus Bundgaard på AniCura i
Århus, der er specialdyrlæge i øjensygdomme. Vi
talte med ham flere gange og fik tid til operation
den 14. juli 2016. Vi kørte hjemmefra kl. 5 om morgenen med store forventninger om, at Luna skulle
opereres, og at alt derefter ville blive godt. Vi skulle
blive i Århus, da Luna skulle være indlagt den første
nat efter operationen.
Men, men, men – efter ca. 2 timers undersøgelse fik
vi den triste besked, at Luna havde fået regnbuehindebetændelse, hvilket havde gjort, at hun havde fået
grøn stær på sit højre øje og var blevet blind på det
øje. Det venstre øje havde ca. 30-50 % syn tilbage,
og her ville en operation ikke kunne gavne, da Luna
har nogle strukturer i øjet, der forhindrer dette. Vi
var meget triste og kede af det, da vi kørte hjem
samme eftermiddag.

Lunas glasøje
Vi aftalte en ny tid med henblik på operation af det
højre øje den 23/8 2016. Claus Bundgaard anbefalede, at fjerne det højre øje, hvis trykket ikke var faldet
markant. Det var det ikke, og det på trods af øjendryp flere gange dagligt i ugerne op til. Der var
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Socialhunden Luna//

Luna er kommet sig fint efter operationen
og har det igen rigtig godt.

Smukke Luna - nu med glasøje i højre
side og helt uden smerter.

ingen vej udenom – Luna måtte have fjernet sit højre
øje.
Claus Bundgaard gjorde det, at han bevarede det
yderste af øjet og fjernede det syge øjenæble.

hun på grund af det manglende syn fulgte efter os i
stedet. Så kunne vi lede hende.

Nu håber vi bare, at Luna kan beholde det syn, hun
har tilbage. Det må tiden vise, for der kan ikke udsteHerefter lagde han en ”bold”
des nogen garantier. Luna har
ind og satte forsiden af øjet fast
i løbet af dette forløb taget et
Nu håber vi bare,
på denne. Så nu kan man stort
par kilo på, men nu er vi i gang
set ikke se forskel, da det synat Luna kan beholde igen med to lange ture om
lige jo er Lunas eget øje.
dagen, blandt andet ved vores
det syn, hun har
fjord, hvor Luna bare MÅ ud og
tilbage.
Daværende administrationschef
dyppe sig! Og når hun gerne vil
i STH (og dyrlæge) Karen Schou
på tur, så kommer hun med en
Møller har været med i hele processen og har talt og
sko i munden og fortæller os, at NU er det altså ved
skrevet med Claus Bundgaard, så alting kunne gå så
at være tid!
godt som muligt. Stor tak for det!
Ja, hun er blevet sig selv igen – og DET er vi glade
Luna er glad igen
for!
Efter operationen kom alt det positive. Vi har igen
fået en glad og livlig Luna. Hun går jo ikke og har
Vi ønsker en god vinter til alle.
ondt mere! Hun er legesyg, og vi kan endda spille
bold igen – så længe vi ikke kaster den, men triller
Kærlig hilsen
den hen ad græsset. Så kan Luna se og følge bolden
Luna, Jesper, Inge og Erik.
– og fange den! Hun klarer sig helt fint med det syn,
hun har tilbage, selvom der er visse begrænsninger,
specielt når det er mørkt. Når vi går tur, er Luna igen
begyndt at gå foran os, efter mange måneder hvor

”
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Mød STH’s nye teams

Lene og Cynder

Pia og Morten

Laura og Spike

Nina og Gissela

Rikke og Kaisa

Steen og Pito

Lærke og Nella
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STH´s bestyrelse
Mette Henriksen,

Ole Nyvold,

cand.jur. – formand

kassserer - på orlov

Karen Andersen,

Elisabeth Mærsk-Møller

cand.merc., senior-HR-konsulent - næstformand

cand. med. vet.
- bestyrelsesmedlem

Lone Lauritzen,

Susanne Vintermark,

journalist og cand.merc.jur.
– bestyrelsesmedlem

Bachelor in Economics konstitueret kasserer

Lotte Pehrsson,
suppleant, cand.jur. og
tilgængelighedskonsulent
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Om STH
Formål
Servicehunde til Handicappede er en privat velgørende forening, der har til formål at hjælpe børn og voksne med
bevægelseshandicap ved at bevilge specialtrænede servicehunde.

Hvad kan en servicehund?
Servicehundene kan hjælpe med mange praktiske gøremål i dagligdagen, såsom at åbne/lukke døre, skabe og skuffer, apportere tabte ting, tænde og slukke lys, hente og bringe ting og meget mere. De praktiske hjælpefunktioner
er de åbenlyse fordele, men ligeså vigtigt er det at nævne, at en servicehund bidrager med glæde, tryghed, øget
frihed og selvstændighed, samt venskab. Samtidig er hunden et naturligt kontaktled til omverdenen.

Hvad koster den?
Det tager ca. 1½ år og koster omkring 200.000 kr. at indkøbe, teste, uddanne, samtræne en STH- servicehund. I
denne pris er også inkluderet livslang opfølgende træning af servicehunde-teamet og rådgivning af brugeren, samt
livslang hjælp til dækning af dyrlægeudgifter. STH udlåner gratis servicehunden til den handicappede person på livstid. Dette er muligt, idet udgifterne dækkes af private donationer, fondsmidler, legater og virksomhedssponsorater.
STH modtager ikke offentlig støtte.

Hvem kan søge om en servicehund?
Målgruppen er personer med bevægelseshandicap, samt familier med et barn med bevægelseshandicap.
Ansøgningsprocedure kan rekvireres på: info@sth-servicehunde.dk

Kvalitetsstempel
STH opnåede i 2009 international anerkendelse, da foreningen blev akkrediteret af paraplyorganisationen ADEu.
(Den europæiske paraplyorganisation for servicehundetræning under ADI – Assistance Dogs International). En anerkendelse, der både sikrer vores brugere, omverdenen og os selv, at vores servicehunde er af den højest mulige
kvalitet.

Støt STH
Ønsker du at støtte STH økonomisk, er alle donationer – store som små – altid meget velkomne! Det er muligt at
opnå skattefradrag på donationer til STH.

Camilla og Haddock på tur i storcenter.
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Vil du være hvalpevært?
VI SØGER PERSONER/FAMILIER SOM:
• Har interesse (og gerne erfaring) i at træne med
hvalpe
STH bruger udelukkende hvalpe af racerne labrador og
golden retriever. Alle STH’s hvalpe er testet og valgt ud
netop med det mål for øje, at de senere skal være servicehunde. Hvalpen udstationeres når, den er mellem
8-10 uger og skal retur til STH til videre træning når, den
er omkring 1 år gammel.
• Er alsidige
Opgaverne omkring servicehundehvalpen er mange.
Den skal socialiseres dvs. introduceres til mange typer
mennesker og hunde, møde øvrige dyr, færdes i forskellige former for transportmidler, se/høre husholdningsapparater, gå på trapper og forskelligt underlag osv.
Desuden skal hvalpen opdrages og lydighedstrænes
samt naturligvis fodres og luftes som enhver anden
hundehvalp.
• Har tid og overskud
Selvom interessen er stor og hjertet er på rette sted,
skal der være plads i kalenderen.

Servicehund Morten og

ven Anton.

• Er omstillingsparate
Når hvalpen er formet til en dejlig unghund, skal den overgå til specialtræning hos STH. Herefter skal den
ud i et ønskejob, som de fleste hunde kun kan drømme om. Den får et herligt hundeliv og bliver til stor
glæde og gavn for dens fremtidige bruger.

VI KAN TILBYDE:
• En spændende og udfordrende opgave
At arbejde med hvalpe er fantastisk givende og lærerigt, men det kræver også tålmodighed og en positiv
indstilling at vejlede hvalpen, specielt de første måneder.
• Grundig introduktion
Der afholdes løbende informationsmøder for evt. kommende hvalpeværter.
Alle hvalpeværter tilknyttes en instruktør fra STH, som introducerer dem til opgaven.
• Løbende opfølgning
Der arrangeres træningssamling for STH’s hvalpeværter med jævne mellemrum, herudover er vi i løbende
telefonisk kontakt efter behov.
• Dækning af udgifter
Hvervet er ulønnet, men udgifter til foder, dyrlæge og relevant træning afholdes af STH, ligesom hvalpene
er ansvarsforsikret via STH.
Vil du hjælpe os med at hjælpe andre, og har du flair for træning med hunde? Så send en
mail med beskrivelse af dig selv til:
Administrationschef Lisa Klint, e-mail: info@sth-servicehunde.dk. Giv mailen overskriften
”hvalpevært”. Interesserede kan læse meget mere på www.servicehunde.dk
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STH’s instruktørteam

STH´s ansatte

Anita, Betina, Maria og Lise Lotte.

STH’s administration
Christina Davidsen
Administrativ assistent & bogholder

Lisa Dürr Klint
Administrationschef
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Kan jeg ansøge om
en STH-hund?
Spørgsmålet hører vi ofte. I den daglige telefontid eller når vi er ude og holde foredrag
og opvisninger. ”Kan jeg søge om en servicehund?” ”Kan jeg søge om en
socialhund til mit barn?” ”Hvad skal der til?” ”Er mit handicap for omfattende?”
eller er jeg ”ikke handicappet nok”…?

Kort og godt kan vi svare: Alle mennesker, der har et bevægelseshandicap og som kan forestille sig at, en specialtrænet hund vil kunne hjælpe til et friere og mere uafhængigt
liv, kan søge om en STH-hund.

STH´s instruktører har stor erfaring i, og ser det som en
udfordring, at hjælpe så mange forskellige mennesker som
muligt. Når vi træffer afgørelse, om en person er egnet til at
blive samtrænet med en STH- hund, forsøger vi altid at se på
muligheder frem for begrænsninger.

Før du søger, er der en række ting, du
skal gennemtænke:
•

Motivation: Du skal VILLE det med at have hund. Du
skal være indstillet på, at det er en livsstil at have en
servicehund. Hunden skal have motion og aktiveres.
Der skal tages hånd om hundens sundhed og velvære.
Pelspleje og daglige eftersyn af tænder, ører og negle
er en del af det at holde hund. Du skal enten selv kunne
klare disse opgaver, eller du skal have mulighed for at få
hjælp i din husstand, eller af dine hjælpere.
Økonomi: Det er dyrt at holde hund. Selv om STH
hjælper med sponsorater i det omfang det er muligt, og
selv om vi hjælper vores brugere med f.eks. dyrlægeregninger, skal du kunne afse minimum 8.000 kr. om året til
foder, ekstra rengøring, forsikring, dyrlæge og uforudsete udgifter.

•

•

Pasning af hund under ferie og sygdom: Tænk igennem om du har en person i dit netværk, der kan træde
til, hvis du bliver syg eller, hvis du skal holde ferie uden
din hund.

FAKTA
Disse personer kan ikke søge om
en STH hund:
•
•
•
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Hvis du eller dine nærmeste lider af allergi overfor
hund
Hvis du ikke har et bevægelseshandicap
Hvis der i forvejen er en ung, større hund i din
husstand
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Rie med Servicehunden Daxel.

Vi hjælper både gående og personer, der bruger manuel og
el-kørestol og andre typer af hjælpemidler. Vi hjælper personer med store udfordringer ift. bevægelighed, og vi hjælper
personer, der er stort set selvhjulpne. Fællesnævneren er,
at alle de personer vi hjælper, har et brændende ønske om
at få en servicehund. At de kan tage ansvar for hunden og
at de kan forestille sig situationer, hvor hunden vil kunne
hjælpe dem.

FAKTA
Sådan søger du om en STH-hund:
Skriv en mail til info@sth-servicehunde.dk med følgende
oplysninger:
• Dit navn, efternavn og alder. (Eller navn, efternavn og
alder på barnet hvis du søger ønsker at søge om en
STH hund til dit barn)
• Adresse
• Hvilket bevægelseshandicap har du?
Gawain og socialhund Ticka.

FAKTA
Målgruppe:
STH´s målgruppe er børn og voksne med bevægelseshandicap. F.eks. sklerose, CP, rygmarvsskade, amputationer, muskelsvind, skader efter blodpropper, sygdomme og ulykker, gigt-sygdomme, polio og en række
andre handicaps og sygdomme.

FAKTA
Servicehund:
•

En servicehund er en specialtrænet hund, der udplaceres hos en person, der er fyldt 18 år. Hunden har særlige
rettigheder i forhold til lovgivning, på lige fod med førerhunde til blinde. Hunden bærer en ID-vest, og brugeren
bærer et ID-kort, der fortæller, at teamet har bestået en offentlighedstest.

Socialhund med servicehundefærdigheder til voksen person:
•

En specialtrænet hund, der udplaceres hos en voksen person. Teamet har ikke offentlig adgang. Hunden bærer en
ID-vest.

Socialhund evt. med servicehundefærdigheder til børn:
•

En specialtrænet hund, der udplaceres hos en familie med et barn med bevægelseshandicap. Hunden har ikke
offentlig adgang. Hunden bærer et STH-tørklæde.
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Servicehunde til Handicappede har
brug for din støtte
Alle bidrag, alle beløb og al støtte er uvurderlig for vores arbejde med at udplacere specialtrænede social- og servicehunde hos mennesker med bevægelseshandicap.

Spar penge i skat når du støtter
Du kan få skattefradrag, når du støtter STH og andre velgørende organisationer, der er godkendt efter ligningslovens § 8A.
Fra 2012 kan du samlet få fradrag for bidrag op til 15.000 kroner til velgørende organisationer.
Til og med 2011 var der ikke fradrag for de første 500 kroner, og gaven til den enkelte forening
skulle være på mindst 500 kroner for at tælle. Denne regel er nu bortfaldet, så der er fradrag allerede fra den første krone. (Kilde: skat.dk)
STH informerer SKAT om dit bidrag, hvis vi har dit cpr-nummer.

Hvordan støtter du?
Beløb på minimum 50 kroner indbetales på STH´s konto: 5035 1214791.
Anfør navn og adresse i meddelelsesfeltet.
Husk også at anføre CPR-nummer hvis skattefradrag ønskes.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på mail:
info@sth-servicehunde.dk eller telefon: 22 42 67 69.

Claus og servicehunden
Søland nyder Dog-a-thon-turen
sammen med Camilla og
servicehunden Haddock og en masse andre glade
STH-venner.
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Vil du støtte STH?

De glade givere
STH har siden sidste nyhedsblad modtaget
nedenstående donationer og bidrag.
Donationer over kr. 999,- i alfabetisk
rækkefølge:
AIDA-fonden af 2008
2.000 kr
AniCura
Københavns Dyrehospital
Dyrlægebehandling
AniCura Odense Dyrehospital
Dyrlægebehandling
Augustinus Fonden
50.000 kr
Bioanalytiker Louise Wiuff Hansen
1.000 kr
Dyrelægehuset i Ballerup
Dyrlægebehandling
Centrum Dyrehospital Rødovre Dyrlægebehandling
E Friderichsen
1.000 kr
Erik Pedersen
5.000 kr
Evidensia Faxe Dyrehospital
Dyrlægebehandling
FDE-Fonden
92.000 kr
Frimodt-Heineke Fonden
50.000 kr
Frisør Rita Borum
1.000 kr
Gistrup Dyreklinik
Dyrlægebehandling
Haldor-Topsøe
ID-kort
Helen Stenberdt
1.000 kr
Højby Dyreklinik
Dyrlægebehandling
Kennel Pinnmoors
v/ Marlene Veiss-Pedersen
Hundehvalpen Aslan
Kongsted Sparekasses Fond
20.000 kr
Mie From Hansen
1.000 kr
Nordea-fonden
200.000 kr
Nybrovej Dyreklinik
Dyrlægebehandling
Orkestret SWINGTETTE
5.000 kr
Paula og Axel Nissen Legat
300.000 kr
Preben Magne Bisgaard
15.000 kr
Ragnhild Bruuns Fond
200.000 kr
Rasmus Minde
5.000 kr
Rema 1000 Rønnede
Frugt og müslibar
til Dog-a-thon
Sandra Santana
2000 kr
Sankt Jørgensbjerg Dyreklinik
Dyrlægebehandling
Sparpediea
1.500 kr
Sydvet
Dyrlægebehandling
TA Service
25.000 kr
Toyota Fonden
25.000 kr
Tholo Hundeartikler
Udstyr til nye teams
Trollesminde Dyreklinik
Dyrlægebehandling
Werner Richter og Hustrus Legat
40.000 kr

Som en landsdækkende almenvelgørende forening, der
arbejder for et aktivt og udadvendt liv for personer med
handicap, er STH godkendt efter ligningslovens § 8A.
Du kan således støtte STHs arbejde via arv, bidrag eller gave
og opnå fordele i skatte- og afgiftsmæssige henseende.
Ønsker du yderligere oplysninger, kan du kontakte STHs
administrationschef Lisa Dürr Klint for nærmere vejledning.
Telefontiden er
tirsdag og fredag kl.
9-10 og onsdag kl.
12-14.
Telefon 2242 6769.
Du kan også sende
en email til lk@sthservicehunde.dk

Administrationschef
Lisa Dürr Klint

Derudover ønsker vi varmt at takke alle STH´s
hvalpeværter, såvel nuværende som tidligere.

Servicehunden · nr. 1 · 2017

61

STH – Servicehunde til Handicappede

✄

Ja tak, jeg vil gerne
tegne et støttemedlemskab à kr. 200,donere et gavebeløb á __________ kr.
Navn
Adresse
Postnr.

By

Telefon
E-mail

Talonen bedes sendt til:
STH • Handicaporganisationernes Hus • Blekinge Boulevard 2 • 2630 Tåstrup

Kr. 200 - som dækker ét støttemedlemskab i 1 år - vedlægges i check eller
indsættes på STH´s bankkonto: 5035 1214791

Sofie og Douglas
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VIGTIGT! Husk at angive navn og adresse på indbetaler i meddelelsesfeltet.
Man kan også indmelde sig på: www.servicehunde.dk

v/Karen-Margrethe Krarup

86 55 69 00
(ZMMJOHTUFSHBEFt0EEFS

Dyrlæge

Michael H. Wadstrøm
Skolevej 23 . 5874 Hesselager
Telefon 62 25 25 20
Telefax 62 25 45 20
Telefontid: Dagligt kl. 8-17
Klinikken har åbent dagligt kl. 12-17
Konsultation efter aftale

DØGNVAGT

)BETVOEWFKt(JTUSVQ
5MGtXXXTLBODPMPVSEL

Jeannes Hundesalon
Østergade 1 b
4480 Sorø
Tlf.: 57831781
Klipper alt hvad der har 4 ben

