HUNDELIVLINE

Det kan være svært at sige, hvad skal der ske
med dine hunde, hvis der sker dig noget – måske
særligt til ældre mennesker – men det er jo
i kærlighed til både dyr og ejer, at vi spørger,
og det skal til. Der skal være en plan. Hjælp
dem, du kender, med at lægge en plan.

AKUT HJÆLP
– Hvem er din hundelivline?
De blå blink lyser nattehimlen op, da ambulancen kører væk fra
gårdspladsen. Da udrykningssirenen forstummer, høres kun gøen fra
nogle tydeligt stressede hunde, der nu er helt alene inde i huset …
Og hvem skal egentlig passe på hundene, indtil ejer er tilbage?
T E K S T: L I S E LO T T E C H R I S T E N S E N , A D FÆ R D S - O G K E N N E L KO N S U L E N T I D K K
F O TO : L I S E LO T T E C H R I S T E N S E N O G S H U T T E R S TO C K

Har du en ”hundelivline”? Altså en eller flere personer,
der kender til dine hunde, kan tage vare på dem eller
sætte gang i noget i forhold til pasning, hvis der sker
dig noget, og du har brug for hjælp til hundene – i kortere eller længere tid. Hvis ikke, så er det på høje tid.

Hundelivliner
Hvert år er DKK involveret i sager, hvor hunde har
brug for hjælp, fordi opdrættere bliver akut syge, kommer til skade eller dør, fordi der ikke rigtigt er lagt
en plan for, hvad der skal ske med hundene – hvis
uheldet er ude.
DKK, kennelkontakter og evt. specialklubber hjælper
så med kontakt til andre opdrættere, tidligere hvalpekøbere og hjælpsomme hundeejere, som hjælper
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med pasning af hundene, indtil opdrætter igen kan
passe hundene, eller der på anden måde er fundet en
løsning. De fleste af disse situationer kunne imidlertid
være undgået, hvis hundeejeren selv havde gjort sig
overvejelser og lavet aftaler med nogle mennesker,
som kender hundene, og som vil hjælpe – altså, dem
vi vælger at kalde hundelivliner.

Tal sammen, og læg en plan
Ingen kan spå om fremtiden, men det er sjældent,
at man kommer igennem et helt liv, uden at sygdom
og/eller ulykker på et eller andet tidspunkt spænder
ben for ens planer. Det kan være svært at tage hul
på emnet, men det burde være det mest naturlige i
verden. For har du taget ansvar for dyr, så har du
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HUNDELIVLINE

Det er helt klart
meget nemmere at
tage en snak om det
i fred og ro, end når
uheldet er ude og alt
– måske – er kaos.

også pligt til at tage stilling til, hvad der skal ske, og hvem der kan
hjælpe dyrene – hvis der sker dig noget, og du ikke selv kan passe
dyrene. Og det er helt klart meget nemmere at tage en snak om det i
fred og ro, end når uheldet er ude og alt – måske – er kaos.

Alle kan få brug for hjælp
Det giver sig selv, at man er mest sårbar, hvis man bor alene med sine
hunde og bliver syg eller kommer til skade. Men hvis uheldet er ude,
kan et par eller en familie jo også komme ud for en ulykke, eller sygdom kræver så meget af familien, at der er brug for hjælp udefra. Derfor bør du have en plan for både akut hjælp og længerevarende hjælp.

Vi kender alle nogen
Når vi tænker os om, så kender vi nok alle en eller flere hundeejere,
hvor tanken engang imellem har strejfet os – hvem træder til, hvis
der sker ham/hende noget? Vis overskud, og spørg personen. Sig
evt. at vi jo alle håber, at det ikke bliver aktuelt, men at det er godt at
have en backupplan. Måske kan du tilbyde at hjælpe ved at være en
del af telefonkæden, som bliver aktiveret, hvis der er brug for hjælp,
og give en hånd med at få skrevet navne og telefonnumre ned. Det
hele er jo gjort i en god mening og af kærlighed til både hunde og
mennesker.

Akut eller længerevarende hjælp
Akut hjælp kan jo være alt fra hjælp til hundeluftning, fordi bilen bryder
sammen, og det tager flere timer, før du kan være hjemme, til at du
bliver akut syg eller kommer til skade og har brug for hjælp. Akutlisten
kan derfor med fordel være naboer, venner og familie, der bor tæt på.
Der kan også blive brug for længerevarende hjælp. Måske nogen, der
kan komme hjem til dig og hjælpe med hundene, eller familie, kolleger
eller hundevenner, som kan tage en eller flere hunde hjem til sig og
passe dem i en periode. Den type hundelivliner bør du også overveje.

Måske kan du tilbyde at hjælpe
ved at være en del af telefon
kæden, som bliver aktiveret,
hvis der er brug for hjælp.

På alle DKK’s udstillinger kan du
finde DKK’s ”Hund i hjemmet”klistermærke til døren og ”Hund
i hjemmet”-infokort til din pung.
De er gratis, og de hjælper dine
hunde, hvis du kommer ud for
en ulykke eller bliver syg.

GODE RÅD
Tal sammen. Stil spørgsmålet ”hvad hvis … og
hvem kan hjælpe?”, og noter dine svar ned.

Husk at fortælle, hvis du ændrer i livline-informationerne.

Tal med naboen om, hvem din hundelivline er.
Lav en telefonkæde med kontaktinformation.

Fuldmagt – hvad må livlinen hjælpe med, hvis du
kommer alvorligt til skade?

Hæng information op et synligt sted (eks. køleskabet).

Testamente – hvem skal evt. overtage hundene,
hvis du dør?

Rekvirer DKK’s ”Hund i hjemmet”-kort, udfyld det,
og opbevar det i din pung.

Hundetestamenteaftale – på dkk.dk kan du nederst på siden under ”blanketter” finde en hundetestamenteaftale, som du kan udfylde og få
registreret i DKK.

Sæt en kodenøgleboks op, så dine hjælpere kan
komme ind til hundene.
Lav en liste over hundene og en plan for dem.
Noter foder/pasningsanvisning/særlige forhold.

1/2 ann

Hjælp også dine hundevenner, så alle, du kender,
har hundelivliner.

Fortæl din familie og dine venner om din hundelivline (en eller flere).
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– Jeg har sådan et
”Hund i hjemmet”infokort i min pung.
På det lille kort
står der navn og
nummer på dem,
der skal kontaktes,
hvis jeg kommer
til skade, og nogen
skal passe mine
hunde, fortæller
Tine Miang.

CASES
Britta Sørensen,
collie-opdrætter, fortæller:
– Jeg bor sammen med
min mand Erik og vores fem
voksne hunde. I øjeblikket
har vi desuden tre hvalpe,
hvoraf de to venter på at
kunne rejse til udlandet.
Hvem er jeres
hundelivliner?
– Vores datter og mine forældre, som bor tæt på, og
som hundene kender godt.
Hundene er vant til at blive
passet af dem, når vi er på
ferie og lignende. Skulle der
opstå noget akut, vil det primært være dem, der træder
til, men vi har heldigvis også
gode venner og opdrætterkollegaer, som vil kunne
hjælpe, ikke mindst hvis det
var på et tidspunkt, hvor vi
– Det giver os
tryghed at vide,
at der er nogle,
som altid vil
kunne komme
til hundene
omgående, og
som hundene
kender, hvis der
sker os noget,
siger opdrætter
Britta Sørensen.

havde små hvalpe i huset,
der kræver ekstra pasning
og socialisering.
Hvad giver det jer at have
indgået pasningsaftaler og
have hundelivliner?
– Det giver os tryghed at
vide, at der er nogle, som
altid vil kunne komme til
hundene omgående, og
som hundene kender, hvis
der sker os noget.
Er I hundelivliner
for nogen?
– Vi er hundelivliner for alle,
som har en af vores hvalpe
og så selvfølgelig de venner
og opdrætterkollegaer, som
er vores livliner.

Tine Miang,
ejer af to hunde, fortæller:
– Børnene er store og delvist
flyttet hjemmefra, så det meste af tiden bor jeg alene sammen med mine hunde: Lilla på
knap 6 år og Rosa på 2½ år,
begge labrador retrievere.
Hvem er dine hundelivliner?
– Mine børn er mine primære
hundelivliner. De kender jo
hundene så godt og hjælper
tit med pasning eller en luftetur, hvis jeg skal noget en dag.
Hvis noget akut opstår, så
har jeg aftaler med min veninde, Heidi, og min opdrætter,
Bolette, som begge kender
mine hunde rigtig godt. De
kan træde til med kort varsel
og passe hundene i kort eller længere tid. De har faktisk
også hjulpet mig i forbindelse
med sygdom for nogle år siden.
Hvad giver det dig at have
indgået pasningsaftaler
og have hundelivliner?
– Det giver mig tryghed at
vide, at der er aftaler på plads,
hvis der sker mig noget, og
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jeg har brug for hjælp til at
passe på hundene. Min nabo
og min datter har nøgle til mit
hus, og jeg er ved at overveje,
hvor jeg kan gemme en nøgle
et sted på grunden, hvor den
kan ligge permanent – måske sætter jeg en nøgleboks
op. Desuden har jeg et DKKklistermærke på dørene, hvor
der står ”Hund i hjemmet”, og
så har jeg sådan et ”Hund i
hjemmet”-infokort i min pung.
På det lille kort står der navn
og nummer på dem, der skal
kontaktes, hvis jeg kommer
til skade, og nogen åbner min
pung for at finde ud af, hvem
jeg er. Så er der jo også hundene hjemme, som nogen skal
tage sig af.

1/1 ann

Er du selv hunde
livline for nogen?
– Jeg er selv hundelivline for
min nabo, min veninde og min
opdrætter.
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