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KÆRE ALLE

Jeg håber, at I har haft en dejlig sommer med masser af glade hundeoplevelser.

I skrivende stund er vi i STH ved at lægge sidste hånd på et nyt hold specialtrænede service- og 
socialhunde, som samtrænes med nye brugere – og snart kan vi ønske flere dygtige teams vel-
kommen i STH.

STH har eksisteret og udplaceret servicehunde i over 20 år!

Som så mange andre foreninger og virksomheder startede STH i det små, men efterhånden har 
foreningen vokset sig større, og i dag bærer næsten 50 aktive service- og socialhunde STH-vesten.

Mange af STH’s brugere og frivillige betragter foreningen, som en (efterhånden) stor familie. Det 
håber jeg, at de vil blive ved med. Samtidig er det blevet nødvendigt for STH’s bestyrelse og 
ansatte at tænke over, hvordan vi fremtidssikrer foreningen og konsoliderer økonomien.

Det er vores ønske, at STH kan fortsætte med at udplacere service- og socialhunde af høj kvalitet, 
og som lever op til de Adeu-standarder, som vi arbejder under. Derfor må vi hele tiden sørge for, 
at være et hundehoved foran, 
- når det gælder om at søge de altafgørende midler, der gør det muligt for os at blive ved at  
 hjælpe mennesker med bevægelseshandicap med en servicehund, 
- når det gælder om at gøre kommunerne opmærksomme på det helt unikke hjælpemiddel, som 
 en service- eller socialhund er, 
- og når det gælder om at fastholde foreningens dygtige medarbejdere og bevare en livslang 
 kontakt med de aktive STH-teams.

Ind over efteråret vil bestyrelse og medarbejdere derfor sætte mål for de kommende STH-sæsoner, 
se på arbejdsgangene i foreningen, og i det hele taget slå hovederne sammen i forsøget på at 
finde nye måder at fundraise på – i en tid hvor der er rigtig mange gode formål at støtte.

Mange hilsner – og ønsker om et godt efterår til alle STH’s støtter

Mette Størk Henriksen
Formand, STH
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STH vil gerne mindske udgifter 
til porto. Derfor vil vi rigtig gerne 
have din email-adresse og til-
ladelse til at sende jer invitationer 
til vores events pr. email.

Bladet Servicehunden kommer 
stadig med posten.

Send en email til:
kontor@sth-servicehunde.dk
Skriv, at du gerne vil tilmeldes 
elektronisk post.
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Mød bestyrelsen //

”Det forholder sig fuldstændig, som 
det skal i forhold til budget. Det er som 
forventet.” Det er sætninger, der er ble-
vet udtalt et par gange i den tid, hvor 
Susanne Vintermark har beklædt posten 
som kasserer i foreningen Servicehunde 
til Handicappede. Oprindeligt var det 
kun for en kort bemærkning, at Susanne 
skulle hjælpe STH med økonomien, men 
ting har det med at ændre og udvikle sig 
undervejs. Så i dag er det, som nyvalgt 
kasserer, blevet Susannes opgave at styre 
finanserne i en til tider økonomisk trængt 
forening. Her er det nødvendigt at have 
overblik og tro på, at budgettet og buk-
serne holder, og at være i stand til at for-
midle dette til både bestyrelse, brugere, 
sponsorer og medlemmer af foreningen. 

Susannes kendskab til STH stammer fra 
en tidligere kollega, bestyrelsesmedlem 
Karen Andersen, der på et tidspunkt 
spurgte, om det ikke var en god ide at 
kaste nogle økonomi-kompetencer ind 
i foreningen, da STH havde brug for en 
hjælpende hånd. ”Jeg synes, at jeg er på 
et tidspunkt i mit liv, hvor jeg har overskud 
til at yde en større indsats i det frivillige 
foreningsliv, og jeg oplever helt bestemt, 
at STH’s formål er værd at støtte op om.” 

Susanne Vintermark kommer oprinde-
ligt fra en lille jysk by, men hun drog til 
København for at studere, og det blev 
økonomi, der stod på skemaet. Efter 
endt uddannelse blev det til 10 år som 
controller inden for det finansielle felt. 
Efterhånden tog interessen for mennesker 
dog over for de tørre tal, og efterfølgende 
har det været HR (Human Resources), der 
har været i fokus. I dag arbejder Susanne 
som HR direktør hos Hempel A/S. Glæden 
ved tallene fornægter sig dog ikke, og det 
kan STH nu nyde godt af. 

Ud over STH går Susannes fritid med 
aktiviteter i den lokale håndboldklub, hvor 
hendes to børn har været aktive i mange 
år. Aktiviteterne her er dog af mere prak-
tisk karakter - som f.eks. køkkentjans til 

TEKST AF KAREN ANDERSEN, NÆSTFORMAND STH

sommerstævnerne. Derudover er der altid venner og familie, 
der skal plejes, og så hænder det da, at det bliver til en løbe-
tur i Hedeland ved Stærkende, der ligger tæt på bopælen. 

På spørgsmålet om hvorfor der er behov for en forening 
som STH, og hvor den skal hen, lyder svaret: ”Når man ser 
glæden hos brugerne, der får og har en service- eller so-
cialhund, så ser man, at formålet er det helt rigtige. Jeg vil 
gerne se STH blive mere kendt og opnå større anerkendelse, 
fordi det fortjener foreningen med det store arbejde, der på 
alle niveauer lægges i at udplacere dygtige hunde i en høj 
kvalitet. Jeg håber, at jeg kan være med til at føre STH sik-
kert ud i fremtiden, hvor offentligheden i højere grad end i 
dag har kendskab til foreningen, og at vi kan sætte STH på 
Danmarkskortet som den foretrukne leverandør af certifice-
rede service- og socialhunde i Danmark.”

Kasserer Susanne Vintermark

PORTRÆT AF
Susanne Vintermark 
- nyvalgt kasserer i STH
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Lisa: - Hvad sagde hospitalet til, at du kom med eks-
tra firbenet hjælper? Og hvordan forberedte I jer?

Githa: - Ja, jeg havde nogle måneder i forvejen (der 
er ventetid på, at komme på et ophold), og havde 
gjort mig tanker og overvejelser ift. at informere 
hospitalet herom. Jeg havde derfor skrevet til hospi-
talet i forvejen. 

INTERVIEW MED GITHA THORSEN. AF LISA KLINT · FOTOS PER THORSEN OG MARLENE BIRKEBÆK

Githa Thorsen var på 4 ugers individuelt rehabiliterings ophold på Sclerosehospitalet i Ry i 
foråret 2017. Githa har haft servicehunden Julian i foreløbig 3 år. STH har talt med Githa om, 
hvordan det er at være indlagt med sin servicehund.

Med servicehund 
på hospitalet 

- Jeg beskrev her, min stærke tilknytning til Julian. 
Lidt om vores hverdag herhjemme og hvordan Julian 
hjælper mig i dagligdagen. Dernæst en beskrivelse 
af, hvordan jeg kunne forestille mig, at vores hverdag 
kunne fungere på hospitalet. 

- Jeg lagde vægt på, at personalet og medpatienter 
ikke skulle have kontakt til Julian overhovedet og at 
jeg selv varetog alle opgaver omkring min hund.
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Lisa: - Hvilke tanker gjorde du dig i fht at være ind-
lagt med din servicehund? Var der noget særligt, du 
skulle planlægge eller sørge for?

Githa: - Jeg har før været indlagt og kender derfor 
stedet rigtigt godt. Hospitalet ligger i smuk natur, 
med rigtig gode hunde- lufte muligheder, så det 
vidste jeg var i orden. 

- Jeg gjorde mig nogle tanker ift. nogle praktiske 
ting. Ex. rengøring på mit værelse og nogle store 
elektriske døre til værelset, som jeg skulle have styr 
på ift. Julian.

Lisa: - Hvordan reagerede personale og patienter, 
når der også blev indlagt en firbenet hjælper?

Githa: - Vi blev rigtigt godt modtaget af alle per-
sonalegrupper. Fik hurtigt lavet aftaler med både 
rengørings- og vaskerimedarbejder om, at når jeg en 
sjælden gang havde skilt på døren med ” hund alene 
på værelset”, så undlod man at gå ind. 

- Der blev sendt besked rundt via intranettet, til hele 
personalet om, at der var en servicehund, og at man 
skulle undlade at tage kontakt til hunden og blot 
ignorere den. 

- Julian var således velkommen overalt. Han var med 
mig ved måltiderne, til træning både individuelt og i 
grupper. Til behandling og til undervisning.

- Også hos mine medpatienter var der stor forstå-
else. Jeg præsenterede på 1. dagen mig selv og 
Julian, på et velkomstmøde. Fortalte lidt om, hvad 
det vil sige at være servicehund og, at det indebar, 
at Julian under opholdet skulle have arbejdsro og 
derfor ingen kontakt til øvrige patienter. Det blev 
respekteret, med mange beklagelser og med glimt i 
øjet. Noget jeg ofte møder herhjemme også. Julian, 
med sit smukke både ydre og indre, indbyder jo til 
kontakt og det kan være svært at afstå.

Lisa: - Hvordan har det været for dig at være indlagt 
med Julian? Hvilken hjælp har han været i den ny 
dagligdag på hospitalet?

Githa: - Det var helt afgørende for mig, at jeg kunne 
have Julian med mig i de 4 uger på hospitalet. Jeg 
kunne ikke forestille mig at undvære ham så længe. 
Det er ikke en mulighed for mig. Vi er gensidigt tæt 
knyttede.

- Julian fungerer ofte som ” Ice breaker/ isbryder” 
for mig ved kontakt til andre mennesker. Sådan var 
det også på hospitalet ift. medpatienter. Jeg fortæl-
ler glad og gerne om det at have servicehund og det 
blev starten på flere gode samtaler, som udviklede 
sig til rare bekendtskaber.

- At have Julian med betød, at der var vaner og ruti-
ner, som var kendte og dagligdag for mig. Det føltes 
rart midt i alt det nye.  Eksempelvis lufteturene, som 
personalet var gode til at skrive ind i mit ugeskema 
imellem øvrige aktiviteter.

- Også mine pauser og hvil i løbet af dagen foregik 
som de plejer, hvor Julian også er en aktiv del af 
mine mindfulness øvelser. Jeg hviler med Julian ved 
min side og min hånd på hans pels. Nyder og lader 
energien op, ved nærværet og kontakten.

Lisa: - Hvordan har du det efter opholdet?

Githa: - Jeg er hjemme igen med fornyede kræfter. 
Jeg har fået gode strategier og redskaber til at takle 
nogle af de udfordringer, jeg har som følge af sclero-
sen. 

- Det var dejligt at være hjemme igen, og vi har nydt 
sommeren.

Med hund på hospitalet //

Julian venter, mens Githa er til genoptræning.

Per, Githa og Julian.

Servicehunden · nr. 2 · 2017 7



Servicehunden · nr. 2 · 20178

Staktoften 22A • 2950 Vedbæk

Tlf.: 5239 7952 • www.bunchbyg.dk

Odsherreds Dyrehospital
Vestervangen 25 • 4550 Asnæs

www.odsherreds-dyrehospital.dk
Tlf: 59 65 00 15

Find os på Facebook



Det var i august måned 2013 at Rezidor og jeg for 
første gang drog til Spanien, nærmere bestemt 
Benalmádena Pueblo. Årsagen var, at jeg skulle 
færdiggøre mit speciale i Pædagogisk Antropologi 
på det danske hospital, Montebello. 

En køretur gennem Europa
Da vi tog afsted første gang, kørte vi ned igennem 
Europa og der havde været mange forberedelser 
optil at vi skulle afsted. Først og fremmest skulle 
der være styr på hans vaccinationer. Eftersom der 
er andre skadedyr i Spanien var det vigtigt at han 
fik de nødvendige forbyggende indsprøjtninger så 
han kunne klare sig under de sydlige himmelstrøg. 
Derudover skulle han have sit eget pas med, med 
de rigtige stempler, for at han måtte komme ind i de 
forskellige europæiske lande.  

Dagen kom hvor vi skulle afsted. Rezidor havde 
fået en god plads i bilen, hvor han var spændt sik-
kert fast, med mest mulig skygge og plads til at han 
kunne strække- og rejse sig op undervejs. 
Køreturen til Spanien var ikke planlagt ned til mind-
ste detalje, vi havde ikke fundet overnatningssteder 
hjemmefra, men det viste sig ikke at være noget pro-
blem. Tværtimod har det altid været nemt at have 
Rezidor med alle steder, og der er efterhånden ikke 
det sted han ikke har set i Spanien. Under vores kø-
retur tog vi mange stop undervejs, bl.a.  i Barcelona, 
hvor han var med inde i La Sagrada Familia, og han 
har været med ude at sejle, hvor han tog sol på dæk-
ket. Én af årsagerne til, at det altid har været nemt 
at have ham med rundt, er selvfølgelig, at han er en 
ægte charmør, men også dét, at han altid har haft 
sin servicehundevest på. Derudover lavede STH et ID 
kort på både spansk og engelsk, så alle vi mødte på 
vores vej kunne se, at han var en servicehund på job. 

Når en ny hverdag skal på plads
Efter 10 dages køretur ned igennem Europa, kom vi 
endelig frem til den lejlighed, der skulle være vores 
hjem de næste fire måneder. Den første måned gik 
uden problemer, men det skulle vise sig, at Rezidor 
ikke kunne lide den bolig jeg havde fundet hjem-
mefra. Det kom til udtryk, når han skulle være alene 
hjemme, hvor han pev og gøede, hvilket aldrig 
tidligere havde været et problem. Jeg var i kontakt 
med instruktørerne fra STH, og de forsøgte at hjæl-
pe mig med nogle redskaber, så han kunne føle sig 
tryg ved det nye sted. Med de gode råd hjemmefra 

og noget tilvænning lykkedes det os at få en god 
hverdag. Da jeg efterfølgende fik tilbudt et arbejde 
på Montebello, og det derfor viste sig, at Rezidor og 
jeg skulle blive boende i Spanien, tog jeg valget om 
at finde en ny lejlighed, hvor vi begge kunne føle os 
godt tilpas.      

Fast bopæl i Spanien
Nu har vi indtil videre boet i Spanien i to et halvt år 
af flere omgange. Når vi har skullet rejse frem og 
tilbage mellem Danmark og Spanien, har vi fløjet og 
som oftest med Ryanair. Her har det været vigtigt at 
kontakte flyselvskabet inden afrejse, for at oplyse, 
at det er en servicehund man rejser med. Når vi har 
været ude at flyve, har der altid været god service og 
Rezidor har altid fået sit eget sæde ved siden af mig, 
og han er efterhånden en kendis i Ryanairs regi. Han 
føler sig tryg ved at rejse, hvilket kommer til udtryk 
ved, at han lægger sig til at sove lige så snart, vi er 
kommet ind i flyet og vågner, når vi lander. Selvom 
det kræver en del forarbejde at rejse med en hund, 
er det noget jeg klart vil anbefale, og det har aldrig 
været besværligt for mig at have Rezidor med.  

Den dag i dag bor vi også i Spanien, hvor jeg fortsat 
arbejder på Montebello, og både Rezidor og jeg 
nyder vores tilværelse hernede. På trods af, at han 
er en ældre herre render han stadig rundt efter de 
spanske señoritas. At han har været en del af mit 
eventyr i Spanien har haft en ubeskrivelig betydning 
for mig, og de oplevelser, vi har haft sammen, er 
noget jeg aldrig vil glemme. 

TEKST AF SERVICEHUNDEBRUGER SUSANNE SØNDERGAARD  

Et servicehundeliv
i Spanien

Servicehundeliv i Spanien //

Susanne og Rezidor.
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Jeg har altid haft mine servicehunde med på ferier 
i Danmark og i Tyskland - hvor det ville være utæn-
keligt for mig ikke at have dem med på de kortere 
ferier. Længere rejser ville jeg dog hverken udsætte 
min hund eller mig selv for at skulle have ham med. 
Jeg ville synes, det var for hårdt for Darwin med den 
lange flyvetur og derudover de mange mennesker, 
der er i storbyer sammenholdt med det varme tids-
punkt, jeg rejser på. Under disse ferier kommer Dar-
win - ligesom sine forgængere - på bondegårdsferie, 
hvor han altid har det muntert, er ”hund” og leger 
med mange skønne hunde.

Umiddelbart kan jeg ikke forestille mig en ferie her-
hjemme eller i f.eks. Tyskland uden at have Darwin 
med, for disse ferier bliver indrettet, så det er ”plads 
til” ham. Herhjemme bor jeg oftest på vandrehjem 
og der har jeg kun mødt fin forståelse og accept af 
at have Darwin og mine tidligere servicehunde med.

Forrige sommer var jeg i sommerhus i Thy helt ud til 
Limfjorden og havde - selvfølgelig - Darwin med. Det 
var skønt også at opleve, hvor dejligt Darwin havde 
det under de ændrede omgivelser og han ”sugede 
til sig”. Vi var på mange og lange kørerture og mød-
tes bl.a. med Darwins ene kennelejer, Marlene

TEKST OG FOTO CHEFINSTRUKTØR LISE LOTTE CHRISTENSEN

Veiss-Pedersen, fra Kennel Jægerslund. Darwin 
badede og legede i Limfjorden med sin mor og 
halvsøster - vi havde alle en hyggelig dag og det var 
dejligt igen at være sammen med D´s ”ophav”, såvel 
menneske som hunde.

Derudover indrettede vi ferien og vores oplevelser 
sådan, at der blev indbygget træning. I Lemvig kom 
vi forbi en skaterpark, hvor vi fjollede og trænede. 

S
er

vi
ce

hu
nd

 m
ed

på ferier i ind- og udland

TEKST OG FOTOS AF SERVICEHUNDEBRUGER LOTTE PEHRSSON 
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Tilfældigvis kom et bæltekøretøj på øvelse forbi, og 
soldaterne blev helt forgabt i Darwin. De fik lov at 
kæle med Darwin og han oplevede et bæltekøretøj 
indefra - stor hygge for alle parter.

I Berlin bor jeg som regel i en lejet lejlighed, og 
derfra er der kort afstand til en stor park for morgen- 
og aftenlufteturene. Resten af tiden går vi rundt og 
oplever byen, enkelte museer og nyder udelivet.

Hvor det er forsvarligt, i enkelte parker og på store 
græsarealer, får Darwin mulighed for at løbe og 
hygge sig som på morgen- og aftenturene, resten af 
tiden er han i line. Darwin har været med rundt i tog, 
bus og sporvogne, så vi ikke har været begrænset 
afstandsmæssigt. Ofte oplever jeg en lidt større to-
lerance ved at have en servicehund med i Berlin end 
på ”ukendte” steder herhjemme. Der er ingen frygt 
for, om det nu er i orden eller ej på et museum eller 
i butikker og på restauranter, som tilfældet indimel-
lem er i Danmark. 

Når vi er rundt i Berlin, benytter jeg mange ting til 
træning, motivation og sjov for Darwin, der har rigtig 

meget energi. Hjemme i lejligheden om aftenen er 
Darwin helt ”færdig” af indtryk og oplevelser - så vi 
sover begge fantastisk om natten. 

Med hund på ferie //
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GALERIE
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Skandinaviens største gallerier med 
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Cobraværker samt danske og
internationale kunstnere.

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



Selvom vi helst vil være sammen med vores gode 
hunde og have dem med os, på vores færden rundt 
i Danmark eller verden, så er der altså tidspunkter, 
hvor vi er nødt til at få dem passet. Her følger nogle 
gode råd om, hvad du skal tænke på, når hunden 
skal passes.

Privat eller pension?
Der er flere muligheder når hunden skal passes. Der 
findes små og store hundepensioner. Pensioner der 
specialiserer sig i små racer, store racer, brugshunde 
eller for eksempel en retriever-pension, som kun pas-
ser hunde af retrieverracer.

Men der findes også privat pasning. Enten hvor 
hunden flytter ind hos en familie – det kan være din 
egen familie eller hos nogle venner - og bliver passet 
der. Eller det kan være privat pasning i eget hjem, 
hvor en person (ofte en ven eller for eksempel en 
studerende) flytter ind i dit hus og passer hunden i 
hjemlige omgivelser. 

Når hunden skal passes 
TEKST AF SERVICEHUNDEINSTRUKTØR LISE LOTTE CHRISTENSEN

De fleste foretrækker nok en form for privatpasning, 
men ophold i en god hundepension, hvor man tilkø-
ber ydelser som gåture, hundeleg og ekstra kæl og 
klap, kan også være en god løsning.

Hvem egner sig til hvad?
Generelt kan man sige, at hvalpe, gamle hunde og 
hunde med særlige behov ikke egner sig til store 
hundepensioner. Hunde, der er lidt forsigtige eller 
utrygge ved mennesker og fremmede hunde gør 
heller ikke – der er privat pasning klart at foretrække. 
Men hvis hunden er ung, frisk, social og glad for 
fremmede mennesker og andre hunde, så kan en 
hundepension være en fin løsning. 

Hundepension
Vælg en mindre pension, som du får anbefalet af en 
anden tilfreds hundeejer. Arranger gerne en prøve-
pasning med en overnatning, så du kan opleve, hvor-
dan hunde fungerer med at blive passet ude. Tilkøb 
ydelser som ekstra tid med mennesker og motion. 

  
>>

Simone og Treo.
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Lindø Nordvej 9 • 5330 Munkebo
Tlf. 40 21 69 22 • Fax 75 58 34 96
Privat 75 58 32 96

Myrebekæmpelse mm. 

Marienho� dyreklinik
v/ dyrlæge Hanne Gjerlø�

Marienho�vej 33 
8550 Ryomgård
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Pasning //
Det kan være gåture eller leg med andre hunde. 
Nogle steder kan man også tilkøbe en svømmetur 
eller lignende. Motion og kærtegn vil gøre hunden 
glad og tryg og tiden i pensionen lettere for hunden.  

Dogley.com eller hundesitter.dk 
Det er navnene på nogle af de nye portaler, der sæt-
ter hundeejere og hundepassere i forbindelse med 
hinanden. Her kan man oprette en profil og søge 
netop den form for privat pasning, man leder efter. 
Man kan også se anbefalinger fra andre, som har 
anvendt denne hundepasser.

STH’s hvalpeværter og brugere får rabat hos flere 
hundepensioner og dyrlæger. Vil du også støtte STH 
og servicehundesagen, så kontakt STH’s administra-
tionschef Lisa Klint på lk@sth-servicehunde.dk

Gode råd når hunden skal passes
1.  Gør et godt første indtryk. Sørg for at hunden 
er nyvasket og velplejet (klip negle og trim pelsen). 
Sørg også for at hunden er præventivt behandlet for 
lopper og flåter mm. Medbring vaccinationsoplysnin-
ger. 

2.  Medbring hundens kurv og legetøj. Hunden 
bliver hurtigt tryg, hvis den genkender nogle af dens 
egne ting. Medbring derfor hundens egen kurv eller 
tæppe. Medbring evt. også aktivitets legetøj, kød-
ben og en lang line til gåturen, så hunden kan løbe 
– uden af løbe væk.

3.  Medbring foder og skåle. Tag hundens eget 
foder med. Det bevirker nemlig, at hunden ikke får 
fordøjelsesproblemer på grund af foderskift.

4.  Bevar de gode vaner. Brug lejligheden til at 
pointere, at hunden ikke skal tigge ved bordet eller 
fodres med godbidder, som er fyldt med tomme 
kalorier. Godbidder skal bruges som belønning, og 
den må kun få dem, du har givet den med i pasning.

5.  Fysisk motion. Der er stor forskel på at passe en 
stor hvalp, en voksen hund eller en seniorhund. Sørg 
for at få snakket om, hvor meget motion hunden er 
vant til at få. Hvis hundepasseren selv har hunde, er 
hverdagen meget lettere, hvis hundene kan luftes 
sammen.

6.  Særlige behov. Sørg for at oplyse, om hunden 
kommer i løbetid i pasningsperioden. Sørg også 
for at snakke evt. medicinering af hunden grundigt 
igennem. Det er vigtigt, at hundepasseren er fortro-
lig med at give medicin som foreskrevet, som f.eks. 
gigtmedicin.

7.  Lav en signaliste. Skriv de 5-10 mest anvendte 
kommandoer ned, som du anvender i samværet med 
din hund. Det vil gøre kommunikationen mellem 
hundepasser og hund meget nemmere. 

8.  Hundetegn og information om dyrlæge. Sørg 
for at hunden har et navneskilt på med oplysninger 
om hundepasserens telefon og adresse. Husk også 
at oplyse, hvilken dyrlæge hunden plejer at komme 
hos. Hvis uheldet er ude, er det en stor hjælp, at 
hunden kommer ind til sin vanlige dyrlæge. Hvis hun-
depasseren selv har dyr og er vant til at komme hos 
en anden dyrlæge, bør der gives grønt lys for dette.

Læs mere på www.netdyredoktor.dk 

Egner din hund sig til hundepension? 
Tjek listen... 
 Din hund er glad for fremmede mennesker.

 Din hund er nysgerrig og frimodig.

 Din hund har god spiselyst i dagligdagen.

 Din hund er sund og rask.

 Din hund stresser ikke ved andre hundes tilstedeværelse.

 Din hund tilpasser sig hurtigt fremmede omgivelser.

Hvis du kan sige ja til ovenstående, så er din hund klar til pasning i en god hundepension 
(og selvfølgelig også til privat pasning). 

Det er vigtigt at være i god tid med booking af pasning, så det er måske allerede nu, 
at ferien i 2018 skal planlægges, så din hund også får en god oplevelse.
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Det er et spændende, varierende og særdeles hun-
devenligt job at være servicehund, men det stiller 
også store krav til hunden, både hvad angår fysik og 
psyke. 

Det er ikke alle hunde, der har det, der skal til for at 
blive servicehundeaspirant, og ved at teste hvalpene, 
når de er ca. 7 uger gamle, søger vi at finde den 
bedst egnede hvalp i kuldet til at løse den vigtige 
opgave, det er at være social- eller servicehund. 

STH’s hvalpetest giver os et billede af hvalpens 
medfødte, mentale egenskaber, f.eks. social adfærd, 
nysgerrighed, samarbejdsvilje, apporteringslyst, 
jagtdrift og stresstærskel.

Testen starter med et isoleringsmoment, hvor vi ser 
på hvalpens nysgerrighed og flokfølelse. Herefter føl-
ger nogle momenter, hvor hvalpen skal samarbejde 
med testleder om apportering- og trækopgaver. 
Det er vigtigt for os, at hvalpen er social og samar-
bejdsvillig, da en servicehund med tiden skal lære et 
stort antal signaler og hele livet kommer til at have et 
meget tæt samarbejde med mennesker. 

Endvidere testes hvalpens nervesystem. Vi laver en 
visuel overraskelse: en paraply, der bliver slået op 
nogle meter fra hvalpen. En trussel: en fodbold med 
sorte felter, som ligner stirrende øjne. En høj lyd: et 
nøglebundt, der kastes ned i en metalskål. Det gør vi 
for at se hvalpenes mod, nysgerrighed og dens evne 
til at komme sig oven på en forskrækkelse.  

Sådan testes STH’s hvalpe
TEKST AF SERVICEHUNDEINSTRUKTØR BETINA BACH

Vi ved ikke på forhånd, hvor hvalpen skal hen, hvis 
den kommer igennem nåleøjet og bliver service-
hund, men vi ved, at den kommer til at udføre kræ-
vende manøvrer som f.eks. at gå med ind i en lille, 
mørk elevator ved siden af en stor elkørestol, eller at 
færdes med sin bruger i et indkøbscenter, hvor de 
mange lyde, lugte og bevægelser kan være en stor 
udfordring for hunden. 

STH’s hvalpeværter og instruktører bruger meget 
energi på at miljøtræne hundene, men det er hval-
pens mod og nysgerrighed, der gør det muligt at 
overvinde de betænkeligheder, den måtte have, når 
den skal gå på trapper, gå ind i en elevator, springe 
op på noget eller færdes på bevægeligt underlag for 
første gang. Derfor er netop de egenskaber noget, 
der ligger meget højt på STH’s ønskeseddel, når 
hvalpene skal vælges. 

Den 20. april 2017 var vi på besøg hos kennel 
Falkirk’s for at teste ”vejr-kuldet” og finde en egnet 
hvalp til en mulig karriere som servicehund. Det var 
et meget homogent kuld bestående af 6 sunde og 
tillidsfulde golden retriever hvalpe. Hvalpene lavede 
alle en fin test og udviste alle passende lyst til samar-
bejde, mod og nysgerrighed. 

STH kunne have brugt alle hvalpene, men det bliver 
Falkirk’s ”Here Comes the Sun”, der får muligheden 
for at få en karriere som servicehund. Hendes ro, 
yderst sociale væsen og fine samarbejdsvilje er helt 
i tråd med STH’s ønsker for en kommende service-
hund.

Så snart hvalpen er købt, starter et målrettet arbejde 
frem mod en karriere som servicehund. Her spiller 
STH’s dygtige, frivillige hvalpeværter en central rolle. 
Det er dem, der passer og plejer, opdrager og miljø-
træner hvalpen det første år. 
Først når hunden er omkring et år, begynder den 
avancerede del af træningen hos en af STH’s instruk-
tører. 

Tema: STH Hvalpe //
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Nye hvalpe

Kenobi bor hos Britt og Claus Fischer fra Christiansfeld.

Chili III bor hos hvalpeværterne 
Joan og Johnny i Silkeborg

Sunny bor hos hvalpevært Mette og familien i Middelfart. Kili bor hos hvalpevært Berit og Claus i Holbæk.
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Jeg har i flere år vidst, at både servicehunde 
og førerhunde, det første år af deres liv, bor 
hos en almindelig familie, så da lysten til at 
kombinere min interesse for hundeadfærd og 
opdragelse med frivilligt arbejde, kunne passes 
ind i familielivet, læste jeg på STHs hjemme-
side om mulighederne for at blive hvalpevært.  
Jeg havde mange overvejelser, som er jeg 
dygtig nok til det? Er det for stor en opgave? 
Hvad siger vores egen hund til en hvalp i huset 
osv. 

Forberedelser gav pote
Vores egen hund er en Border Collie på 6 år. 
Så for at få frisket min hundeviden lidt op, var 
jeg på biblioteket for at alliere mig med en 
bunke bøger om hvalpeopdragelse og om 
racen Golden Retriever, plus jeg havde set de 
film om hundeadfærd på YouTube som ser-
vicehundeinstruktør Lise Lotte Christensen har 
været med til at producere. 

Hvordan kan I det?
Alle, der har gået med en lille hvalp kender til 
at blive mødt med neej, åhh og ihh, hvor er 
den sød. Må vi sige hej til den. Det må de selv-
følgelig, men kun når hun har alle fire poter på 
jorden. Når jeg fortæller, at hun er servicehun-
deaspirant, at vi passer hende for foreningen i 
et års tid, og at vi skal lære hende at være en 
velopdragen og afbalanceret hund, er reaktio-
nerne meget forskellige. De flestes kommen-
tar er: Det bliver da svært at komme af med 
hende igen! Og ja, det gør det da! For Sunny 
er en del af vores familie på lige fod med vores 
egen hund, men vi ved fra starten, at det er 

Kys, klap og masser 
af miljøtræning 

TEKST AF HVALPEVÆRT METTE JUHL

DEN FØRSTE TID

Første dag og allerede tryg. Yndi er ved at indse, at Sunny er kommet for at blive.

Falkirk’s ”Here Comes the Sun” valgte vi at udplacere hos STHs nye hval-
pevært Mette Juhl i Middelfart. Sunny, som hvalpen er kommet til at 
hedde, flyttede ind hos Mette og hendes familie og familiens egen hund, 
border collien Yndi den 4. maj 2017. Mette er vaks med pen og kamera og 
har taget denne spændende kavalkade fra hendes første tid med Sunny.
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FOKUS PÅ MILJØTRÆNING

Se hvad jeg kan..

Vældigt interesseret i havet.

Har fulgt Silje til banegården.

Sidder lige så fint, og venter på at det bliver vores tur.

Sunny opdagede hurtigt, at hun kunne bære flasken, hvis 
hun tog fat i den smalle ende.

Er blevet så dygtig til at vente, før vi går ud.

i en periode, hun er hos os, og hun skal videre og 
får et pragtfuldt hundeliv med arbejdsopgaver, der 
giver mening. 

Stolte af at være med
Vi er stolte over at være med til at forme Sunny til 
kommende servicehund, og jeg ved, at mine børn er, 
som de selv udtrykker det, opmærksomme på ikke at 
elske hende for meget, da det ellers bliver for svært 
at sige farvel til hende. 

Aldrig har vi haft så pæn en garage, som da vi træ-
nede ’alene hjemme’. Til start, hvor det var et til 
fem minutter hun skulle være alene hjemme, stod 
jeg udenfor huset og bedrev tiden med at nippe de 
visne blomster i blomsterkrukkerne. Senere da tiden 
øgedes til 30-45 minutter gik jeg i garagen. Den lig-
ger nemlig et stykke fra huset, så Sunny kunne ikke 
høre, jeg ryddede op og fejede, så støvet stod om 
ørerne på mig. 

Ser nye sider af byen
Sunnys miljøtræning gør, at jeg tager steder hen, 
som jeg normalt ikke kommer. Jeg har kørt hen til 
banegården blot for at køre op og ned med eleva-
toren, og gå frem og tilbage i tunnelen, fordi lydene 
der er anderledes. Den første gang vi gik i tunnelen, 
var der en bekendt, som hilste på mig, og fordi jeg 
var så opmærksom på hvalpens reaktioner på omgi-
velserne, opdagede jeg det først, da hun stod helt 
henne ved mig og lagde sin hånd på min skulder. 
Vi har også været i tivoli. Jeg er ikke interesseret i 
tivoli, men det var en oplagt mulighed for, at Sunny 
kunne møde blinkende lys, mærkelige lyde og andre 
anderledes ting. Vi var der i 20 minutter, hvor hun 
fik hilst på en masse mennesker og mødt enkelte 
hunde. Hun var meget interesseret i lykkehjulet og 
radiobilerne og hun klarede så fint at gå forbi pølse-
vognen. 

Jeg synes egentlig, at det er den største forskel på at 
have sin egen familiehund og på at have en service-
hund. At tage steder hen, for at hvalpen kan opleve 
og vænne sig til miljøer, som vi ikke ville have haft 
tænkt på, at vores egen hund skulle opleve. 

  
>>

Mød hvalpevært //

Servicehunden · nr. 2 · 2017 19



Jack og Sunny ved Middelfart Kultur Ø.

Hvis du synes, det er spændende at følge en hunds 
udvikling, vil være med til at forme en servicehund, 
der bliver til gavn og glæde for et andet menneske, 
er indstillet på at bruge megen tid og hjerterum, og 
være så privilegeret altid at kunne trække på den 

EN NY VERDEN

erfaring og viden instruktørerne i STH har, så er det 
at være hvalpevært lige noget for dig. Men det skal 
være en familiebeslutning, for det kommer til at 
involvere hele familien. 

Du kan læse mere på side 52.
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Foreningen Servicehunde Til Handicappede (STH) 
har et livslangt ansvar over for samtlige hunde, som 
foreningen har udplaceret som social- og service-
hunde. Det er en opgave, som STH tager meget 
alvorligt. Instruktørerne afholder derfor årlige fælles-
træninger, hvor der føres tilsyn med hundenes sund-
hed og fysik, træningsiver og tryghed samt teamets 
samarbejde generelt. Alle STH’s teams forpligter sig 
til at deltage i fællestræninger mindst én gang årligt, 
så instruktørerne kan udføre deres arbejde. 

Samtidig sikrer STH sig, at alle hunde får deres årlige 
sundhedstjek hos en dyrlæge og beder alle brugere 
indsende en skriftlig evaluering af året, der er gået, 
med deres social- eller servicehund. 

Der er selvfølgelig mulighed for sparring og hjælp, 
instruktører og brugere imellem, undervejs også.

Det er kun de bedst egnede hunde, der kommer 
gennem nåleøjet og ender som social- eller service-
hund. 

Når en lille STH-hvalp starter sin karriere, venter 
stribevis af tests forude, og af og til sker det, at en 
servicehundeaspirant af adfærdsmæssige årsager (i 
sjældne tilfælde) eller af sundhedsmæssige årsager (i 
hyppigere tilfælde) ikke står distancen og derfor må 
opgive at få job som social- eller servicehund. 

Hvad sker der, når en 
servicehundeaspirant 
ikke står distancen?

TEKST AF BETINA BACH BLANGSTED, SERVICEHUNDEINSTRUKTØR

Det er STH’s instruktører, der har ansvaret for, at 
hunde, som udgår af STH-programmet, får et godt og 
indholdsrigt hundeliv et andet sted. I første omgang 
bliver hundens hvalpevært tilbudt at overtage hun-
den. Hvis det ikke er muligt for hvalpeværten at over-
tage hunden, sørger instruktørerne for, at der bliver 
fundet en egnet familie, som hunden kan omplaceres 
til. Omplaceringen starter med en 14-dages prøve-
periode, hvor hund og familie har hinanden på prøve. 
Familien kan springe fra under prøveperioden, hvis de 
ikke synes, at hunden passer til dem, eller hvis de ikke 
magter opgaven. Ligeledes kan STH springe fra, hvis 
instruktørerne ikke vurderer, at omplaceringen vil blive 
en succes. I prøveperioden melder familien tilbage til 
en af STH’s instruktører hver dag, så vi sammen sikrer 
os, at alt forløber som det skal. 

Der er fra starten lagt en mængde tid og ressourcer i 
STH’s hunde, og det er rigtig ærgerligt, når en hund 
må udgå af programmet og ikke bliver til glæde og 
gavn for en af STH’s brugere. Heldigvis kender hun-
den ikke til de planer, der var lagt for den. Hunden 
lever i nuet og tilpasser sig hurtigt i sin nye familie, 
og den får i stedet et trygt og aktivt hundeliv som 
familiehund.

I foråret 2017 måtte STH desværre sige farvel til ung-
hunden Cleo. Hvordan det gik for sig, kan du læse i 
artiklen Cleo lægger vesten.

Cleo nyder opmærksomheden 
fra Christian og Victor.
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Den gule labradortæve Cleo blev født den 6. marts 
2016 og flyttede efter 8 uger hos opdrætter og hunde-
mor ind hos STH’s hvalpeværter, Jette Fisker og Søren 
Sølling i Præstø. Jette og Søren havde været hvalpevær-
ter for STH to gange før, så de vidste nok, hvad de gik 
ind til og glædede sig til, at den lille ny skulle flytte ind. 

Cleos liv som hvalp og unghund gik helt efter bogen. 
Jette og Søren sørgede for, at hun fik masser af kær-
lighed, positive oplevelser, opdragelse og træning, og 
Cleo udviklede sig til en dejlig hund fuld af humør og 
gå-på-mod. 

Da Cleo fyldte et år, bestilte Jette tid til det obli-
gatoriske sundhedscheck hos STH’s samarbejds-
partner Faxe Dyreklinik. Nu varede det ikke læn-
ge, før Cleo skulle begynde i specialtræning hos 
en af STH’s instruktører. Desværre viste det sig 
overraskende, at der var anmærkninger til rønt-
genbillederne af Cleos hofter, og specialdyrlægen 
frarådede, efter et grundigt check af hofternes 
stabilitet, at Cleo fortsatte i programmet. 

Det var virkelig en streg i regningen. Både hval-
peværter og instruktører havde glædet sig til, at 
den lille, vævre spilopmager skulle påbegynde sin 
specialtræning, men nu måtte der altså lægges 
nye planer. I egenskab af Cleos hvalpeværter blev 

lægger vesten

TEKST AF BETINA BACH BLANGSTED, SERVICEHUNDEINSTRUKTØR

Cleo har fundet sig fint til rette i sit nye hjem.

Cleo
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Jette og Søren som de første tilbudt at købe Cleo, 
men selv om de elskede hende højt, kunne de ikke 
beholde hende, da de begge stod over for jobmæs-
sige ændringer.

Jeg kontaktede Cleo’s opdrætter, Kate Stentoft, for 
at oplyse hende om Cleo’s hofte-status, og i den 
forbindelse oplyste Kate, at en af hendes samar-
bejdspartnere faktisk søgte efter en god hund til sin 
svigermor. Jeg kontaktede svigermoderen, Birthe, 
som viste sig at være en rask og rørig dame. Hun 
boede i en lille landsby med eget hus og have, nød 
at gå lange ture i naturen og havde et langt liv med 
hunde bag sig. Efter en lang samtale enedes vi om, 
at Cleo kunne komme på prøve hos Birthe. 
Jette og Søren, som også syntes, at Birthe lød som 
en velegnet ny hundeejer for Cleo, pakkede Cleo’s 
yndlingslegetøj, hendes tæppe og nogle tyggeben. 
Så kyssede de Cleo farvel, og turen gik til Aarhus, 
hvor jeg skulle sørge for at udplacere Cleo til det nye 
hjem.

Det er heldigvis ikke ofte at en 
hund må udgå. Hvis du er inte-
resseret i at komme i betragt-
ning til en omplaceringshund, 
kan du skrive til STH på info@
sth-servicehunde.dk og fortæl-
le lidt om dig/jer og hvorfor du 
er interesseret i at komme på 
venteliste.

En glad Cleo med sin nye familie.

Næste dag gik Cleo og jeg en god, lang tur i hunde-
skoven, så kørte vi afsted for at hilse på Birthe og 
hendes datter, som bor i samme by, og som også var 
mødt op for at tage imod Cleo.

Vi viste Cleo rundt i Birthes dejlige hus og have, så 
pakkede vi hendes ting ud, og kort tid efter havde 
Cleo godkendt sine nye omgivelser og gav sig til at 
blunde.

Imens talte vi om Cleo, hvilken træning hun havde 
gennemgået, hendes behov, og jeg gennemgik atter 
årsagen til, at hun skulle udgå af programmet, og vi 
aftalte vilkår for prøveperioden. Birthe skulle give til-
bagemelding til mig de næste 14 dage pr. telefon, så 
jeg kunne følge med i, hvordan tingene skred frem. 
Birthe fik udleveret links til hundefilm og kopi af 
signallisten, så hun kunne benytte samme signaler, 
som Cleo var vant til. Da vi ikke kunne finde på mere 
at spørge hinanden om, drog jeg hjem med en god 
mavefornemmelse. Det virkede som om kemi mel-

lem hund og menneske var i 
top. 

Det næste stykke tid ringede en 
glad Birthe dagligt med beret-
ninger om dagens oplevelser. 
Hun var overrasket over, hvor 
rolig Cleo var, og hvor hurtigt 
hun var faldet til. ”Det virker 
som om, hun aldrig har boet 
andre steder end her hos mig”, 
sagde hun flere gange. 

Efter 1 ½ uge med tilfredsstil-
lende tilbagemeldinger aftalte 
vi, at der ikke var grund til at 
trække prøveperioden længere, 
da både Cleo, Birthe og jeg 
havde godkendt projektet. 

Vi ønsker Birthe og Cleo rigtig 
god vind fremover.
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Hvalpeværtstræning

Hvalpeværtstræning, fra venstre Gitte Møller med Yoda, i 
midten Mette Juhl, som er godkendt som hvalpevært og 
venter på hvalp, til højre Britt Fischer med Aslan.

Gitte lærer Yoda at bære en kurv.

Gitte og Yoda træner hvile.

Britt og Aslan, Apportøvelse.... hvad skal vi vælge?

Aslan trækker sokker af Britt.

Aslan apporterer metal pølsetang.

Forbudsøvelse, Britt og Aslan.Forbudsøvelse, Gitte og Yoda.
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Jyske og fynske hvalpeværter ved sommerens hvalpe-
værtstræning for fynske og jyske hvalpeværter, som 
foregik 19. august på Århus Hundeførerforenings arealer 
i Skejby. Fra venstre Joan og Johnny fra Silkeborg med 
Chili, 9 måneder; Britt fra Christiansfeld med Kenobi, 10 
uger; Gitte fra Aalborg med Yoda, 1 år; Mette fra Mid-
delfart med Sunny, 6 måneder.

Bilrutine, Mette roser Sunny for at blive i bilen.

Nydelig lineføring med fin kontakt mellem hund og 
hvalpevært. Mette med Sunny(øverst) og Gitte med Yoda 
viser, hvordan det skal gøres.

Hilseøvelse. Hundene venter pænt, mens Mette og Britt 
hilser på hinanden. Instruktør Anita

Joan og Chili øver hente/bringe. Instruktør Betina.

Dækøvelse, Britt og Kenobi .... Er jeg dygtig mor?
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Christina med sin servicehund Mocca.
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En servicehund er ikke 
blot en perfekt hjælper

TEKST AF SERVICEHUNDEBRUGER CHRISTINA DAVIDSEN

Det er umuligt at beskrive sin servicehund og dens 
betydning. Til glæde og gavn er slet ikke nok. 
Uvurderlig, uundværlig nærmer sig, men de helt 
rette ord findes bare ikke. I hvert fald ikke hos mig.

Mocca er min bedste hjælper – jeg underskylder 
med det samme over for mine tobenede hjælpere. 
De ved det godt. 
Hun kan ikke hjælpe mig med alt, men med rigtig 
meget. Hun aflaster mig i mange situationer, hvor 
jeg måske nok godt selv kunne, men med hendes 
hjælp sparer jeg mange kræfter.

Men ud over at være min bedste hjælper, hvilket 
betyder alverden, så er Mocca i lige så høj grad 
uundværlig, uvurderlig og ubeskrivelig på det men-
tale plan. 

Jeg bor alene, jeg er single. Jeg har en skøn familie 
og en stor venneskare, men de er der ikke altid. Ikke 
altid lige på det tidspunkt, hvor der er brug for det. 
Det er min servicehund, Mocca.

Jeg har en at være noget for – hver dag. Jeg har en, 
der er afhængig af, at jeg står op – hver dag. Jeg har 
en, som jeg skal sørge for har det godt – hver dag. 
Det betyder alt. Og det allerbedste er, at hun altid 
er glad!

Mange handicaps forværres med tiden. Det kan 
være pga. alder, slid, knæk eller noget helt fjerde. 
Mit handicap forværres også. Forleden fik jeg – for 
mig – en trist besked fra lægen. De smerter, som 
jeg har døjet med i et stykke tid, kan der ikke gøres 
noget ved. Dem skal jeg lære at leve med - for evigt. 
Det er altså lang tid!

Da jeg gik fra lægen, blev jeg slået ud. Det indrøm-
mer jeg gerne. Jeg forsøger ellers altid at finde det 
positive i det svære, når det dukker op – for det er 
vigtigt. Det dur ikke at blive trist, i hvert fald ikke 
i længere tid ad gangen, så kommer man ingen 
vegne. Men jeg kunne godt mærke, at jeg havde lidt 
svært ved at hive det positive frem denne gang. Der 
ville komme til at gå lidt tid, men her kom Mocca 
også til hjælp. 

Da jeg kom hjem fra lægen, var Mocca det første, 
der mødte mig. Mocca med en af sine mange bam-
ser i munden. Så kom det første smil - det kan man 
slet ikke lade være med. Når jeg har allermest ondt 
og nærmest må sidde op og sove, så lægger Mocca 
sig forsigtigt ved siden af mig og putter hovedet ind 
til mig, og så lykkes det alligevel at få sovet lidt.

Uanset hvor lidt lyst til at stå op jeg måske har om 
morgenen, så gør jeg det – for Moccas skyld! Jeg 
kommer ud. Jeg møder mennesker. Jeg snakker og 
smiler og dagen går alligevel, for det skal den jo. 

Man kunne nemt blive trist og få lidt selvmedliden-
hed - men ikke med Mocca. Ikke med min service-
hund. Hun sørger for liv og glæde i hverdagen. Som 
hjælper, som humørsprøjte. Som en af vores gode 
servicehundevenner siger:

”Vores lykkepiller i pels”.



Fællestræning//

Fællestræning 
- Jylland forår 2017

STH-instruktørerne Lise Lotte og Betina samt hvalpe-
vært og DCH-instruktør Kaj stod for træningen, som 
foregik både udenfor og i skolens bibliotek og aula. 

Deltagerne blev delt op i grupper og turnerede 
rundt til poster hos de 3 instruktører. Det gav god 
dynamik og fin afveksling i øvelserne, og dagen blev 
afviklet i højt humør.

Lørdag den 29.04.2017 var der fællestræning for jyske og fynske teams 
på Stjær Skole ved Aarhus. 

Der var velforberedte brugere og sunde og glade 
hunde hele vejen rundt, så instruktørerne var til-
fredse. 

STH fællestræning holdes igen i oktober og  novem-
ber 2017.

  
>>

Hvalpevært Kaj med kommende 
servicehund Frodo.
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Betina instruerer Githa og Lotte i opgaver 
de skal løse med servicehundene.

Servicehunden Douglas er flink til at hente en kurv til Sofie.

Servicehunden Daxel 
henter glad en kurv til Rie.

Servicehunden Nella 
henter også gerne 
en kurv til Lærke.

Servicehunden Kaisa klarer let 
at løbe ned af trappen med en 

genstand til Rikke.

Servicehunden Eydna henter
gerne en genstand til Camilla.

Servicehunden Holly henter en 
genstand fra bordet til Lotte.

Servicehunden Julian løber gerne stafet på 
trappen.

Instruktør Lise Lotte træner 
med Githa og Julian. 
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Fællestræning //

Fællestræning 
på Sjælland forår 2017

Handicaporganisationernes Hus dannede i foråret rammen for STH’s fælles-
træning for social- og servicehundeteams på Sjælland. I alt 18 teams kom til 

træning, så der var gang i både hundetræning, samtaler og hyggeligt samvær 
hele dagen. Her ses nogle stemningsbilleder fra dagen.

Leg og frisk luft er også på programmet, 
når der afholdes fællestræninger.

  
>>

Servicehunden · nr. 2 · 2017 29



Erfaringsudveksling er der også tid til. Her får Lene & Cynder og Steen & Pito en snak om livet med 
deres servicehunde siden de sidst så hinanden til teamtræning.

Gisela har travlt på trappen, som budbringer mellem instruk-
tør Maria og Nina, der venter på post.  

De gode og meget tilgængelige områder af Handicaporganisationers 
Hus bruges til træning, som her hvor Julie & Buster og Christina & Mocca 
træner ”dæk og bliv”.  

Tæpper kan være en udfordring at samle op fra 
gulvet, men ikke for servicehunden Mocca, som 
her hjælper Christina med at samle op. 

Servicehunden Treo kan samle en tabt line op på rekord tid. 
Kameraet kunne næste ikke nå at fange ham i aktion – til stor 
fornøjelse for Simone.
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Fællestræning //
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Træningsopgaven står på døren og den klarer 
Diesel i flotteste stil, da han lukker døren for Jan.

Ronja venter i døråbningen til Martin 
kommer retur, og hun holder selvfølgelig 
øje med ham hele tiden.

”Fri leg på grøn stue” kan man næsten kalde det, når alle servicehundene bliver 
sluppet og leger i pauserne. Her søger de efter lidt gemte godbidder på græsset.

Servicehunden Skipper kom løbende 
direkte til Lene med kurv i munden 
og logrende hale.

Det hurtige indkald skal altid belønnes. 
Her ses Lene & Skipper og Christina & 
Mocca.

Ved fællestræningerne er der servicehundebrugere med fra mange 
forskellige årgange, og det gør samværet endnu mere givtigt og 
sjovt for både hunde og mennesker.  

Belønninger skal der til og det ved Treo, som 
straks tager imod både ros og en godbid fra 
Simone efter at have afleveret kurven. 



Der er nu gået et halvt år, siden vi skrev den første 
artikel om livet med servicehunden Nella. Vi er fal-
det godt til i samlivet med Nella, hun er nu en helt 
integreret del af vores hverdag. Vi nyder hende hver 
eneste dag og som tiden går, finder vi ud af, hvilke 
positive forandringer hun bidrager med. Det har 
været godt et år, som har budt på både udfordringer 
og mange dejlige oplevelser. Denne gang skriver 
vi lidt om nogle af de højdepunkter, som Nella har 
været en del af. 

Ud i det blå
Vi har haft så utrolig mange dejlige ture ud i det blå 
sammen, både til bens, på cyklen og i bilen. Nella og 
Lærke nyder begge leg udenfor, og især boldkast er 
en populær disciplin. Lærke har lært Nella at aflevere 
bolden tilbage i ”boldskeen”. Som de fleste labrado-
rer er Nella altid frisk på en svømmetur. Godt vi bor i 
et naturrigt område, hvor vi både har skov og strand 

Siden sidst fra 
Team Lærke & Nella

lige i nærheden. Lærkes motorik udfordres i terrænet 
udenfor, og det er godt for hendes udvikling. – Helt 
gratis og sjov træning.

Nella er altid ved Lærkes side
En gang ugentligt er Lærke til fysioterapi og Nella 
er altid med. Hun ligger på sit tæppe og holder nøje 
øje med alt, hvad der foregår. Til tider får hun lov at 
deltage med at hente de bolde som Lærke skal kaste 
med. Det er nyt for IKH (rehabiliteringscenteret for 
børn) at have en servicehund i huset. Jeg tror de har 
fået øjnene op for, hvad en servicehund kan bidrage 
med i et barns genoptræning, trivsel og udvikling.

Lærke blev opereret sidst i maj. Denne gang skulle 
hun have fjernet skruer fra sidste års store hofteope-
ration. Det var dejligt at komme hjem til Nella, som 
altid bidrager med masser af kys, kram og tryghed. 
Også når Lærke er syg, er Nella altid lige ved hendes 
side, ganske rørende faktisk.

Opvisninger og ”Live” TV optræden
Lærke og Nella blev sidst på vinteren inviteret til en 

Ud i det blå på cykel.

Når strømperne skal af, er Nella klar.

Nella med Lærke til 
fysioterapi.
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TEKST OG FOTO AF SERVICEHUNDEBRUGER ANETTE SIEG, 
MOR TIL LÆRKE



fotooptagelse på DokkX i Aarhus. DokkX huser en 
permanent udstilling af hjælpemidler, som kan afprø-
ves af borgerne i Aarhus. De skulle nu sætte et nyt 
projekt i gang – ”destination det gode liv”. En bus 
med hjælpemidler til afprøvning skulle køre rundt 
i Aarhus kommune henover foråret og sommeren 
2017, og de ville gerne have en masse dejlige bille-
der udenpå bussen. Lærke blev spurgt, om hun ville 
være med, og vi var ikke sent til at spørge, om Nella 
kunne deltage. Der blev taget mange dejlige bille-
der, og selvom det tog lang tid var tålmodigheden 
stor fra både hund og barn! Det afstedkom, at Nella 
og Lærke også har været ude ved bussen og lave 
en lille demonstration af Nellas mange færdigheder. 
Lærkes selvtillid vokser gevaldigt af disse oplevelser.

Den 6. juli var Nella og Lærke inviteret til at deltage 
i TV programmet ”SommerSummarum” på DR1. Her 
ville de lave et indslag, hvor Lærke fik mulighed for 
at fortælle og vise, hvad Nella hjælper hende med. 
Det var ”live” TV og spændende.

Nella giver virkelig øget livskvalitet
Jeg forbløffes stadig over den kæmpe forskel, Nella 
gør i Lærkes liv. Ikke kun fordi hun med en glæde og 
en arbejdsiver altid står klar til at hjælpe. Der er så 
mange usynlige værdier, som er svære at beskrive… 
det handler om livskvalitet. Lærke vokser i troen på 
eget værd og egne evner. Hun har en hund som 
kun hun har og kender rigtig godt. Det bånd, der er 
imellem dem er ubeskriveligt. De aflæser hinanden 
og afstemmer deres adfærd efter hinanden. Der er 
så meget uerstattelig kærlighed. Hver gang Lærke 
er ked af det, står Nella altid klar ved hendes side. 
Lærkes selvstændighed er vokset enormt siden jeg 
sidst skrev. Jeg oplever, at hun med rank ryg og pon-
dus tager imod de fleste udfordringer og oplevelser 
med troen på, at det nok skal gå. Måske er det bare 
alderen, der modner, men jeg ved også, at Nella 
giver hende en tillid til, at hun kan rigtig meget. 

Med disse ord vil vi ønske jer alle et dejligt efterår. 
De varmeste kram og vådeste snudekys fra Lærke, 
Nella og Anette.

En forårsdag i haven. Lærke og Nella på fotooptagelse.

Nella og Lærke var på live morgen TV i SommerSummarum.
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HUNDE gør os SUNDERE

TEKST AF STH SERVICEHUNDEINSTRUKTØR LISE LOTTE CHRISTENSEN

12 områder, hvor hunden har en positiv indvirkning på dit helbred
Når du kommer hjem til en logrende hale, er det ikke fantasien, der spiller dig et puds, hvis du 
føler glæde og en pludselig bølge af ro. Forskning peger nemlig på, at din firbenede ven gør 
noget godt for din fysiske og mentale sundhed. Magasinet Health har listet 12 områder, hvor 
hunden forbedrer vores helbred.

Hunde har betydning for vores helbred
“Hunde tilbyder som oftest ubetinget accept og kærlighed, og de er 
der altid for dig” siger Gary A. Christenson, MD, Chief Medical Officer 
fra Boynton Health Service på University of Minnesota. “Der er en 
bånd og et venskab, som gør en stor forskel for den mentale sund-
hed for ikke at glemme den ekstra motion, du får fra gåture og leg”.

Hunde kan nedbringe dit kolesteroltal
Hvis du har en hund, er de daglige gåture med til at holde dit ko-
lesteroltal i skak, forklarer Rebecca A. Johnson, ph.d., direktør for 
Research Center for Human-Animal Interaction ved University of 
Missouri College of Veterinary Medicine.

Hunde gør dig mindre stresset
Alene det at være i samme rum som dit kæledyr kan have en bero-
ligende effekt. “Stoffet oxytocin frigives, når du ser på dit kæledyr, 
hvilket giver dig en følelse af glæde”, fortæller Johnson. “Det ledsa-
ges af et fald i stresshormonet cortisol”.

Hunde kan reducere dit blodtryk
Det er ren win-win: Hvis du kæler med din hund, reduceres dit blod-
tryk, alt imens dit kæledyr nyder det. Forskere ved State University 
of New York i Buffalo har opdaget, at hos personer, der allerede 
tager medicin for forhøjet blodtryk (hypertension), bliver blodtrykkets 
reaktion på stress halveret, hvis de ejer en hund.

Hunde forbedrer din kondition
En hund er den bedste følgesvend til en gåtur – endnu bedre end 
en tobenet ven. Rebecca A. Johnson, medforfatter til bogen ”Walk 
a Hound – Lose a Pound”, har ledet en undersøgelse på University of 
Missouri, og fandt ud af, at hundeluftere fik forbedret deres kondition 
mere end folk, der gik tur med andre mennesker.
En separat undersøgelse viste, at hundeejere gik 300 minutter om 
ugen i gennemsnit, mens folk, der ikke ejede en hund kun gik 168 
minutter om ugen.

Hunde reducerer din risiko for hjertekarsygdomme
Lavere kolesterol, stress og blodtryk kombineret med øget kondition 
kan formentlig reducere risikoen for hjertekarsygdomme. Det er en 
teori, American Heart Association, arbejder ud fra.
Sidste år gennemgik American Heart Association talrige undersøgel-
ser, hvor effekten af et kæledyr er blevet undersøgt i forhold til risi-
koen for hjertekarsygdomme risiko. De konkluderede efterfølgende, 
at dét at have en pelsklædt ven, især en hund, er forbundet med en 
reduktion i risikoen for hjertekarsygdomme og en øget overlevelse 
blandt patienterne.

Lotte og servicehunden Holly.

Victor og Fiona i en hyggestund.

Som hundeejer får man motion 
og frisk luft året rundt.

Anders og Palma samarbejder og det giver glæder 
og frigiver stoffet oxytocin, som får nedsætter 
stress niveauet. 
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Hunde kan forebygge allergi hos børn
Hvis du havde dyr som barn, er du måske heldigere end som så. En under-
søgelse, der er blevet offentliggjort i ”Clinical & Experimental Allergy” viser, 
at børn der har været ”udsat for” kæledyr, inden de blev 6 måneder gamle 
er mindre tilbøjelige til at udvikle allergiske sygdomme, høfeber og eksem, 
efterhånden som de vokser op. “Børn, der er vokset op med hunde i hus-
standen i deres første leveår, er mindre tilbøjelige til at have allergi, astma 
og færre øvre luftvejsinfektioner” forklarer Johnson.

Hunde kan lindre depressioner
Kæledyr giver noget særligt til deres ejere, som til gengæld har tendens 
til overordnet at trives bedre end folk, der ikke ejer et kæledyr. Det viser 
en undersøgelse, der er offentliggjort i ”Journal of Personality og Social 
Psychology”. Og en stor gennemgang af undersøgelser foretaget af ”British 
Psychological Society” viser tilsvarende, at især hunde fremmer det tera-
peutiske og psykologiske velbefindende – i særdeleshed sænker hunde 
stressniveauet og øger selvværdet samt giver en følelse af selvstændighed 
og kompetence.

Hunde kan lette kroniske smerter
Det, at have kæledyr kan være medvirkende til at distrahere kroniske smer-
ter. ”At kæle med et dyr, frigiver endorfiner – de samme hormoner som 
folk, der løber meget oplever, og de er stærkt smertestillende”, fortæller 
Johnson. ”Det er blevet påvist hos indlagte patienter, der havde besøg af 
et dyr og rapporterede om mindre smerter, allerede efter et enkelt besøg”:

Hunde forbedrer relationer
Unge voksne med et stærkt bånd til deres kæledyr, følte sig mere forbundet 
i deres relationer og deres samfund, end dem, der ikke har dyr. Det viser 
en nyere undersøgelse offentliggjort i ”Journal of Applied Developmental 
Science”. De var mere tilbøjelige til at påtage sig lederroller og havde en 
tendens til at være mere selvsikre og empatiske. Johnson fortæller, at der 
er en rimelig grund til at tro, at det samme ville være tilfældet med ældre 
voksne.

Hunde lægger mærke til sundhedsmæssige ændringer
Kæledyr er meget følsomme over for deres ejeres adfærd, hvilket kan være 
nyttige for personer, der lider af diabetes. Nogle dyr kan fornemme dyk-
kende blodsukker, før deres ejere kan. “Når diabetikere får lavt blodsukker, 
får de syreforgiftning kaldet ketoacidose (når de ikke kan bruge sukker som 
brændstofkilde), hvilket ændrer lugten af deres ånde, og denne ændring 
kan trænede hunde lugte” forklarer Christopher Buckley, der er direktør 
for veterinærmedicin på ”Human Society of West Michigan” i Kalamazoo.

Hunde øger dit selvværd
“Hunde er fuldstændig ikke-fordømmende, de har ikke en skjult dagsor-
den, de tager dig for den, du er og de er ligeglade med, hvordan du ser 
ud eller, hvordan du opfører dig. De elsker betingelsesløst, og det øger 
selvværdet, siger Johnson. En undersøgelse offentliggjort i ”Journal of 
Personality og Social Psychology” viser, at kæledyrsejere sammenlignet med 
ikke-kæledyrsejere havde et højere selvværd samt en følelse af tilhørsforhold 
og meningsfuld tilværelse.

Hunde bringer familien tættere sammen
Hunde og andre kæledyr skaber et bånd mellem familiemedlemmer. ”Hvis 
børnebørn finder det svært at tale med deres bedsteforældre, kan kæle-
dyr opbløde situationen, idet de udgør et naturligt samtaleemne”, siger 
Johnson. Derudover får børn ofte deres første oplevelse med døden i form 
af dyr, hvilket kan give en masse læring. ”Kæledyr udgør den ultimative 
læringsproces – børn lærer at behandle andre med venlighed og omsorg, 
og de lærer meget om ansvar”, forklarer Johnson.

Hunde kan bringe familien 
tættere sammen. 

Hvis du kæler med din hund, 
reduceres dit blod tryk, alt 

imens dit kæledyr nyder det. 

Hunde giver anledning til 
glæde og gode grin.

Hunde elsker os betingelses-
løst, og det øger selvværdet.

Camilla og Haddock på skovtur.
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Mette Frederiksen blev meget imponeret over 
Mocca og spurgte, om hun måtte have lov at tage 
et billede af os og fortælle vores historie.

 Vi fik en lang snak med Nicolaj Kopernikus om Mocca og alt 
det hun hjælper mig med.

 Pia Olsen Dyhr.Mogens Lykketoft.
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STH på Folkemødet 2017
TEKST AF SERVICEHUNDEBRUGER CHRISTINA DAVIDSEN OG STH BESTYRELSESMEDLEM LONE LAURITZEN

For tredje år i træk blev vi inviteret til Folkemødet på 
Bornholm af PFA Brug Livet Fonden.

I år deltog Lone i en paneldebat hos PFA om, hvor-
dan små foreninger kan gå fra at være ildsjæle til at 
blive mere professionelle. 

Udover debatten, som kom med mange gode bud 
på at blive større og mere sete, havde vi også vores 
årlige opvisning for Rotary Danmark. De bliver altid 

så glade, når vi kommer forbi. Det er en fornøjelse at 
besøge dem.

Og naturligvis gør vi alt for PR for STH. Vi stopper de 
kendte – de kendte stopper faktisk os nu – for lige 
at hilse på den dygtige servicehund Mocca, som de 
kunne huske fra årene før. 

Fire herlige, hårde og sjove dage med en masse 
snak, klap – og billeder. 

 



Morten Stig Christensen morede sig 
stadig over, at Mocca hev sko og 
strømper af ham sidste år.

Paneldebat.

Mette Frederiksen spurgte om hun måtte fortælle vores historie. 
Da vi en time senere gik fobi, hørte vi hun allerede var i gang. Hvidovres Borgmester Helle Adelborg. 

Gensyn med Mocca’s ven 
Thomas Skov.

Mocca nyder opmærksomheden fra en af de 
unge gæster ved opvisning hos Rotary.
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Servicehunde i aktion 
i Andelsbyen Nyvang 

TEKST AF LOTTE PEHRSSON

FOTOS: LENE KLEMENS STORGAARD, ANDRÉ KLINDT PORSDAL OG LOTTE PEHRSSON

STH’s servicehunde var i godt selskab blandt politihunde, førerhunde, slædehunde, hyrde-hunde 
og mange flere.

Igen i år var STH inviteret til at deltage i et arran-
gement om ”Politi- og tjenestehunde i arbejde og 
sport samt brugshundesport” i Andelsbyen Nyvang 
i Holbæk. STH har været med i en del år, og i år var 
der en stor deltagelse fra STH-brugere, frivillige og 
hjælpere, som gav et godt billede af, hvordan vi bru-
ger vores servicehunde.
 
Vejret var dejligt, og den regn, der kom, klarede vi 
ved at stå i dækning under nogle af Andelsbyens 
store træer. Stemningen var som sædvanligt høj, og 
i år var det skønt også at have hvalpeværten Lisbeth 
Brødsgaard og hendes datter Maja med - sammen 
med servicehunde-aspiranten Axel II naturligvis.
 
Det er altid et tilløbsstykke, når vi har en hvalp eller 
en unghund med til arrangementer, og jeg opleve-
de, at mange nysgerrige besøgende havde kontakt 
med hvalpeværten med et stort antal spørgsmål om 
hvalpeværtsrollen og selvfølgelig også det ”sædvan-

DELTAGERE FRA STH:
Anette Kongslev & Ami · Christina Davidsen & Mocca · Julie Culmsee Pedersen & Buster
Lene Marie Klemens Storgaard & Nelly · Lisbeth & Maja Brødsgaard med Axel II · Lone Lauritzen
Simone Olsen & Treo · Lotte Pehrsson & Darwin 

lige” spørgsmål: ”Hvordan kan du nænne at gå af 
med hunden efter et år?” 

Det er min oplevelse, at publikum fik et godt indtryk 
af, hvordan en servicehund bliver til, når de fik mu-
lighed for at se hele ”palletten” fra hvalp til færdig-
udlært servicehund. 

På STH’s opvisning speakede Christina Davidsen 
os igennem, og hun gjorde det på sin sædvanlige 
lune og underfundige måde, hvor vi hver især viste 
nogle af de ting, som vi bruger vores skønne hunde 
til i hverdagen. Christina sluttede STH´s opvisning af 
med sit altid vellykkede ”strip”-nummer, hvor Moc-
ca tog sko, strømper og bukser af Christina.

Derefter havde publikum mulighed for at tale med 
hver af os. Og snakken gik om hunde, hjælpefunktio-
ner, træning og STH. 

Mange forskellige hunde med jobs var mødt op.

Servicehunden · nr. 2 · 201738



Christina introducerer STH v. opvisning.

To STH teams er klar. 
Lene med Nelly og Anette med Ami.

Inden opvisning, Lisbeth & Axel II

Dagen var lang men god.

Pause og hygge.

Hvalpevært Lisbeth med aspiranten Axel II.

STH´s base.

Team Julie og Buster.

Snart klar til opvisning.
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Østjysk Hundecenter
 Bjarupgårdvej 14A

8600 Silkeborg 
Telefon: 60 62 24 35

info@ostjyskhundecenter.dk
www.ostjyskhundecenter.dk

Æblemadevej 6 • 4520 Svinninge
Tlf. 27 21 58 29

Skoventreprenør
Jesper PetersenHallendruphundepension

Telefon 87 59 21 41

Albøgevej 14 • Hallendrup • 8570 Trustrup

www.hallendrup-hundepension.dk

Kønsborgvej 9 • 7884 Fur
Tlf.  97 59 32 22 • Fax 97 59 36 33

www.damolin.com



Darwin i Dogsvim 
- som aktivitet, hygge og meningsfuld leg

TEKST & FOTOS AF SERVICEHUNDEBRUGER LOTTE PEHRSSON

Victor - min 2. servicehund - var ikke begejstret for 
vand, da jeg fik ham. Derfor blev jeg glad for at høre 
om den i 2010 nyåbnede hundesvømmehal Dogswim 
i Ålsgårde - et svømmetilbud til hunde, som genop-
træning efter skader, fornuftig aktivitet m.v., da jeg 
gerne ville inspirere ham til at finde glæden ved at 
gå i vand.

En servicehundebruger har været med som inspira-
tor ved etableringen af svømmehallen, så jeg vidste, 
at det var muligt at komme rundt i kørestol og være 
med i alle faser undervejs fra vask, til træning og 
tørring af sin hund. Ikke mindst er toilet- og parke-
ringsforholdene indrettet for kørestolsbrugere, hvilke 
er en stor forudsætning for et godt og positivt forløb 
med sin hund der.
 
At komme i Dogswim gjorde Victor tryg ved vand og 
gjorde det efterhånden lettere at aktivere ham ved 
vand om sommeren. Jeg brugte også Dogswim til 
Victor i hans sidste tid, hvor han ikke havde meget 
energi og stadig var glad for at komme der og som 
aflastning for hans bevægeapparat.

Med min skønne nuværende servicehund, 
Jægerslunds Darwin, kommer jeg også jævnligt i 
Dogswim. Nu er det mest en ud af mange menings-
fulde aktiviteter og et ønske om, at jeg lettere vil 
kunne styre Darwins svømmetrang, når vi er i nærhe-
den af vand. Darwin har den ”besynderlige vane”, at 
alt vådt er dejligt - om det er et mudderhul eller en 
uhumsk sø - og det ønsker jeg bedre at kunne styre 
for at give ham mere frihed under ansvar på vores 
mange gå- og hyggeture. 

300 meter fra Dogswim begynder Darwin at pive, 
han er udmærket klar over, hvor vi er på vej hen - på 
samme måde som ved mange af vores sædvanlige 
luftesteder.

Jeg er sikker på, at foto´ene taler helt for sig selv… 

FAKTA:
Dogswim.dk · Holmenevej 19 · 3140 Ålsgårde

Et 10 turs klippekort koster 1.950 kr. for 15 minut-
ters reel svømmetid, hvor vi med kørestol eller an-
dre besværligheder får yderligere 15 minutters tid 
til det, der evt. er tidskrævende.
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Med hund i svømmehal //
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Trænger dine gamle 
møbler til et nyt look?

Klik ind på concetto.dk
og find de møbelstoffer du ønsker 

til dine møbler

Rubjergvej 74 • 8260 Viby J • Tlf. 21 25 90 19



servicehundebruger Anette KongslevTEKST AF SERVICEHUNDEBRUGER ANETTE KONGSLEV

Præsten i Brøndbyvester kirke inviterede mig for 
nogen tid siden til at komme og fortælle om livet 
og samarbejdet med min servicehund Ami. Præsten 
havde bemærket os, fordi vi flere gange havde be-
søgt kirken. I den forbindelse mente præsten, at det 
kunne være interessant for menigheden at få af vide, 
hvordan en socialhund og servicehund fungerer, hvad 
sådan en hund kan hjælpe mig med og hvad der skal 
til for at få en sådan en specialtrænet hund. Jeg var 
rigtig glad for invitationen og takkede derfor ja.

Ven og hjælper
Menigheden sad på plads og en nybørstet Ami stod 
fint ved min side. Fra pladsen foran tilhørerne kunne 
jeg bl.a. fortælle, at jeg har haft Ami i 2 fantastiske 
år. Ami er blevet en rigtig dejlig ven, som altid står 
klar ved min side, til at hjælpe når der er brug for 
det. Ami hjælper mig bl.a. med at samle ting op fra 
gulvet. Både store og små ting og ting som er faldet 
ind under sofabordet osv. Det kan være alt fra små 
mønter til fjernbetjeningen og puder og tæpper. Om 
aftenen hjælper hun mig af med mine strømper og 
benklæder, ved at trække i bunden af dem. Alt dette 
er en kæmpe hjælp, når ryggen gør ondt eller ikke 
har det så godt. Publikum var meget interesserede i 
at høre, hvor meget en hund kan lære. 
 
Sjov og tryg motion året rundt
Når man har en servicehund, så kommer man meget 
ud – flere gange dagligt og året rundt, og ja i al slags 
vejr. Motion er godt for både krop og sjæl. Det kan 
jeg mærke. Ami følger mig på alle turene og hun 

hjælper mig også nogle gange med at finde hjem, 
når vi finder nye spændende veje at gå. Det har givet 
mig en meget større frihed og tryghed. 
Jeg får nogle gange nogle små epileptiske anfald. 
Ami kan mærke og fornemme på mig, når et anfald 
er på vej og så skubber hun lidt til mig, så jeg kan 
sætte mig ned. 

Min smukke isbryder
Endnu en gevinst ved at have Ami er, at jeg ople-
ver, at jeg er blevet mere åben overfor at tale med 
andre mennesker - også fremmede mennesker. Ami 
fungerer på den måde som en slags social isbryder 
og Ami gør mig mere modig. Før jeg fik Ami ville jeg 
aldrig have stillet mig op og holdt et foredrag, men 
med Ami ved min side tør jeg godt. Efter foredraget 
sagde flere fra publikum, at de var benovede over, 
hvor rolig Ami var, og det bliver man jo stolt og glad 
for at høre.

Kirken fi k besøg 
af en servicehund

Anette og Ami.

Servicehunden · nr. 2 · 2017 43

Kirken fik besøg //



Et år i STH’s tjeneste
TEKST AF METTE STØRK HENRIKSEN · FOTO ADAM KLINT 

Lisa Dürr Klint er administrationschef hos STH 
Service-hunde Til Handicappede. Hun startede i job-
bet for ét år siden. Vi møder Lisa Klint efter hendes 
morgentur i skoven med familiens to mindre hunde. 
Hun fortæller, at turen er vigtig både for hende og 
for de to hunde. Det er nærmest forudsætningen for 
at kunne håndtere en spændende, dynamisk og til 
tider ret krævende hverdag.

Selv om jobbet som administrationschef ikke er et 
fuldtidsjob, er der rigeligt at se til, og Lisa tager sig 
af alt fra fundraising, kommunikation, ansøgninger 
om servicehund, kontakt til medlemmer og brugere, 
udvikling af organisationen og ikke mindst den dag-
lige drift af organisationen.

Lisa har mange års erfaring fra foreningslivet som 
kongreschef i Wonderful Copenhagen. Her har 
hun arbejdet med at tiltrække store kongresser til 
Danmark. Desuden har hun i ni år været sekretariats-
chef for Bestcities Global Alliance, en international 
turismeorganisation. Før Lisa startede i STH, var hun 
direktør for en forening i musiklivet. Arbejdet med 
organisationer og foreninger har givet hende en god 
ballast i forhold til opgaverne i STH. Foruden admi-
nistration, ledelse og udvikling af virksomheder som 
STH brænder Lisa også for de menneskelige aspek-
ter i forholdet mellem arbejdslivet og privatsfæren. 

Ved siden af jobbet som administrationschef i STH 
driver Lisa Klint sin virksomhed ”Center for Fokus”, 
hvor hun som foredragsholder og coach underviser 
i forebyggelse af stress og udbrændthed. Lisa er 
uddannet fra Aarhus Universitet i mindfulnessbaseret 
stressreduktion, og hun har et diplom i adfærdsana-
lyse og både terapeutisk- og coachuddannelse. 

”Jeg startede Center for Fokus for at gøre en forskel 
for mennesker, som er ”i knæ” på grund af stress.” 
Lisa tilføjer, at hendes arbejde med stressramte men-
nesker har været en spændende rejse, der har givet 
stor indsigt i den menneskelige psyke og adfærd. Et 
arbejde, der endda har ført hende omkring den ny-
este hjerneforskning og psykologien bag personlige 
motivationsfaktorer – samt forholdet mellem stress, 
angst og depression. 

”Jeg har igen og igen gjort mig den erfaring, at 
stressramte kan hjælpes videre med sparring, øvelser 
og psykologiske redskaber”, fortæller Lisa.

Et travlt første år hos STH
I jobbet som administrationschef i STH føler Lisa, at 
hendes faglige ballast spiller perfekt sammen med 
de opgaver og udfordringer, som jobbet byder på. 
Dét, og så hendes kærlighed til hunde, gør at Lisa 
føler, at hun er ”landet blødt” i STH. Lisa har haft 
hund i det meste af sit liv, og den glæde og de 
mange oplevelser, som de kære firbenede væsner 
giver, betyder meget for hende. Lisas fokus i STH er 
da også at bidrage til, at endnu flere personer med 
fysiske handicaps kan få tildelt en servicehund, der vil 
være med til at gøre en stor forskel i deres hverdag. 

Lisa har i det første år i STH været i fuld sving med 
at søge nye midler til foreningen, afholdelse af årets 
store begivenhed ”Graduation”, produktion af med-
lemsbladet Servicehunden – og med at gennemgå 
foreningens mange forretningsgange, implemen-
tering af nye programmer og værktøjer og daglige 
rutiner. Ikke én dag er ens i STHs administration, 
hvilket Lisa trives godt med.

Netop møderne med foreningens højt engagerede 
frivillige, brugere og dygtige hunde har gjort et stort 
indtryk på Lisa, og hun taler kærligt om de forskel-
lige teams, og hvordan hver hund og bruger er helt 
unikke i deres samarbejde.

Vi samler op på skovturen, da Lisa fortæller, at japa-
nerne har et begreb de kalder ”skovbadning”. Hun 
fortæller med et smil på læben, at det ikke handler 
om at rende rundt i skoven i badetøj, men at forsk-
ningen viser, at en halv time dagligt i skoven har en 
positiv effekt på menneskers blodtryk, hjerteslag og 
immunsystem, blandt andet på grund af de kemika-
lier som træerne udskiller.

Så Lisa slutter af med en opfordring om at glæde dig 
selv og din (eventuelt) firbenede ven med en god 
gåtur i efterårets skov og nyde duftene og de mange 
farver.

Lisa med Charlie og Yade.

Servicehunden · nr. 2 · 201744



En ven på fire ben
POSTKORT FRA SERVICEHUNDEBRUGER SIMONE OLSEN

Postkort//

Nu har jeg haft Treo i et år, og jeg må sige, han er 
en dejlig hund. Udover det han hjælper mig med til 
daglig f.eks. som at tage sko og tøj af, samle ting op 
fra gulvet og meget mere, gir han mig meget livskva-
litet. 
Treo sørger for jeg kommer ud 2 gange om dagen. 
Der hjælper han mig også, jeg går nemlig alene, og 
taber jeg hans line, samler han også den op. 

Han elsker at lege med bold. På den måde motiverer 
han mig til at bruge min svage venstre hånd. Treo 
kan blive ved i timevis, hvis man ikke lige stopper 
ham. Han har givet mig mod på at arbejde meget 
mere med min venstre hånd. Nogen gange når jeg 

En lille hilsen fra Melby
belønner ham, gir jeg ham godbidder med min ven-
stre hånd. Jeg er nu blevet meget bedre til at kaste 
både med højre og venstre hånd. 

Treo er også jordens største puttehund. Nogen 
gange når vi skal slappe af, kommer jeg over i min 
lænestol. Der hopper han straks op på puffen ved 
siden af. Så sidder vi der og krammer. Når jeg skal 
i seng lægger han sig op til mig – han er min lille 
varmedunk. Treo giver mig meget varme og meget 
tryghed. 

Jeg havde aldrig troet, jeg ville få sådan en dejlig 
lækker hund. 
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Axel II hopper efter en godbid.

Axel II gynger med mine nevøer på 3 år.

Axel II sover længe sammen med Maja 
(den ene teenager støtter den anden)

Axel II kysser hesten.

Frigga kan ikke få Grenen mellem træerne.

Postkort

fra...
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Bellona og lillesøster Cleo.

Socialhunden Emma med Thea og mor Marlene Britt på Egeskov slot.

Aspirant aslan.

Daxel og Rie på racerunning tur.

Mocca og Christina i en stille stund 
på Bornholm.

Servicehunden Carlo ved Bagsværd Sø.
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Postkort//
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Frigga aspirant.

Frigga.
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Hilde hjælper med høsten.

Eydna og Camilla med nissehuer.

Frodo ved Mossø Skanderborg med Kaj Rasmussen.

Eydna går tur m Camilla.
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Mikkel med Malik og Frigga.Mikkel med Malik og Frigga.
Julian.

Mødte den søde Hospitalsklovn Plys på Folkemødet Bornholm.

Mikkel og Frigga.

Stoltheden er kolossal.

Postkort//



Næstformand
Karen Andersen 
cand.merc., 
senior-HR-konsulent

Kasserer
Susanne Vintermark
Bachelor in Economics 
 

Bestyrelsesmedlem
Lone Lauritzen
journalist og cand.merc.jur. 

STH’s bestyrelse
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Formand
Mette Henriksen 
cand.jur. 

Suppleant
Lotte Pehrsson 
suppleant, cand.jur. og 
tilgængelighedskonsulent

Suppleant
Peter Mørk
MBA, Eksportøkonom

Bestyrelsesmedlem
Elisabeth Mærsk-Møller
cand. med. vet. 
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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 skuf-
fer, 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 livs-
tid. 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 an-
erkendelse, 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 ser-
vicehunde. 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 forskel-
lige former for transportmidler, se/høre husholdnings-
apparater, 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.

• 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

Servicehunden Morten og hans ven Anton. 



Anita, Betina, Maria og Lise Lotte. (Maria holder pause fra instruktørjobbet.)

Lisa Dürr Klint
Administrationschef

Christina Davidsen
Administrativ assistent og bogholder

STH’s ansatte

STH’s administration

STH’s instruktørteam
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Kort og godt kan vi svare: Alle mennesker, der har et bevæ-
gelseshandicap og som kan forestille sig at, en specialtræ-
net hund vil kunne hjælpe til et friere og mere uafhængigt 
liv, kan søge om en STH-hund. 

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. dyrlægereg-
ninger, skal du kunne afse minimum 8.000 kr. om året til 
foder, ekstra rengøring, forsikring, dyrlæge og uforud-
sete udgifter.

• Pasning af hund under ferie og sygdom: Tænk igen-
nem 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.

Kan jeg ansøge om en 
STH-hund?

Disse personer kan ikke søge om 
en STH hund:

• 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

Servicehunden Carlo og Thomas.

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”…?

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. 

FAKTA
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Vi hjælper både gående og personer, der bruger manuel og 
el-kørestol og andre typer af hjælpemidler. Vi hjælper perso-
ner 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.

Målgruppe:
STH´s målgruppe er børn og voksne med bevægelses-
handicap. F.eks. sklerose, CP, rygmarvsskade, ampu-
tationer, muskelsvind, skader efter blodpropper, syg-
domme og ulykker, gigt-sygdomme, polio og en række 
andre handicaps og sygdomme.

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 ønsker at søge om en  
 STH hund til dit barn)
• Adresse
• Hvilket bevægelseshandicap har du? 

Servicehunden Haddock og Camilla.

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.                     

FAKTA

FAKTA

FAKTA
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Alle bidrag, alle beløb og al støtte er uvurderlig for vores arbejde med at udplacere special-
trænede social- og servicehunde hos mennesker med bevægelseshandicap.

SPAR PENGE I SKAT NÅR DU STØTTER
For 2017 kan du fradrage indtil kr. 15.600 i samlet gavebeløb ydelse fordelt på en eller flere 
foreninger. I 2016 var beløbet 15.200. Samlevende ægtefæller kan hver fradrage deres gaver. 
Fradragsbeløbet reguleres efter personskattelovens § 20. (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.

Beløb på minimum 50 kroner indbetales på STH´s konto: 5035 1214791. 

Du kan også støtte med MobilePay til telefonnummer 22 42 67 69. Alle beløb modtages med tak!

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

Servicehunde 
til Handicappede 

har brug for din støtte
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• Anonym fond .................................... 100.000 kr.

• AniCura Centrum 
 Dyrehospital Rødovre ....................... Dyrlægebehandling 

• AniCura Københavns 
 Dyrehospital  ..................................... Dyrlægebehandling 

• AniCura Odense Dyrehospital ......... Dyrlægebehandling

• AniCura Sydvet  ................................ Dyrlægebehandling 

• AniCura Tanddyreklinikken .............. Specialpris på 
  tandbehandling

• Breinholtgaard 
 Retrieverpension ............................... Rabat ved pasning af 
  STH-hunde

• Data Discount A/S ............................ 1.000 kr.

• Den A.P. Møllerske Støttefond ........ 450.000 kr.

• Det Arnstedtske Familiefond ........... 50.000 kr.

• Dressel A/S  ...................................... 30.000 kr.     

• Dyrelægehuset i Ballerup ................. Dyrlægebehandling 

• Egehøj Dyrepension 
 v/ Kate Stentoft ................................. Rabat ved pasning af
   STH-hunde

• Evidensia Faxe Dyrehospital ............ Dyrlægebehandling 

• Gistrup Dyreklinik  ............................ Dyrlægebehandling 

• Haldor-Topsøe .................................. ID-kort 

• Hill’s  .................................................. Hundefoder

• Højby Dyreklinik ................................ Dyrlægebehandling 

• Henrik Stenhøj .................................. Donation af golden 
  retrieveren Yankee

• Nybrovej Dyreklinik  ......................... Dyrlægebehandling 

• O. M-M’s Minde  .............................. 20.000 kr.

• Paula og Axel Nissens Legat  ........... 300.000 kr.

• Preben Magne Bisgaard ................... 15.000 kr.

• Q  ...................................................... 10.000 kr.

• Ragnhild Bruuns Fond  ..................... 300.000 kr.      

• Sankt Jørgensbjerg Dyreklinik  ......... Dyrlægebehandling 

• Tholo Hundeartikler  ......................... Udstyr til nye teams 

• Trollesminde Dyreklinik  .................... Dyrlægebehandling

• Trælastbranchens Fond af 1975 ....... 5.000 kr.

• William & Hugo Evers Fond ............. 2.000 kr.

• Ølstykke Dyreklinik ........................... Dyrelægebehandling

 

 

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

Sæt stort X i kalenderen lørdag 11. november 
2017 kl. 14-17.
Denne dag inviterer STH sponsorer, fonde, 
livstids- og støttemedlemmer, familier til 
den officielle overrækkelse af færdigtrænede 
servicehunde til nye brugere i Idrættens Hus i 
Brøndby. Invitation følger.

STH kalenderDe glade givere

STH har siden sidste nyhedsblad modtaget 
nedenstående donationer.
Donationer over kr. 999,- i alfabetisk 
rækkefølge:

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@sth-
servicehunde.dk

Administrationschef 
Lisa Dürr Klint

Vil du støtte STH?



 

STH - Servicehunde til Handicappede

✄

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   

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

Ja tak, jeg vil gerne
 tegne et støttemedlemskab à kr. 200,-

 donere et gavebeløb á __________ kr.

Hvalpevært Lisbeth med aspirant Axel II.

Sofie og Douglas.

Servicehunden · nr. 2 · 201758
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www.bjergegaard-ottesen.dk

Frederiksborg Apotek
Slotsgade 26

3400 Hillerød
Tlf. 48 26 56 00

www.frederiksborg-apotek.dk
Handicapvenlige adgangsforhold

Åben hver dag 8-21
Lucernemarken 24 • 5260 Odense S
Tlf. 70 23 20 69 • www.tcanlaeg.dk

ONLINEDYREARTIKLER.DK

Vardevej 7 • 6818 Årre
Tlf. 60 66 35 41

www.onlinedyreartikler.dk

Find os på facebook

Østergade 20 • 6400 Sønderborg • Telefax 74 42 37 86
E-mail: rr@revision-regnskabskontoret.dk

GODKENDT ERHVERVSSERVICE-LEVERANDØR

Telefon 74 42 36 53

Hoptrup Kirkeby 16 • 6100 Haderslev
Tlf. 20 14 48 26 • www.anetteshjemmeside.com




