
DIN HUND
DIT ANSVAR

ROTTWEILERKLUBBEN   DANMARK

Du må aldrig efterlade din hund alene i byen, heller 
ikke selv om den er bundet til en ”hundekrog” eller et 
træ foran bageren eller supermarkedet. Forlader du 
hunden, har du ikke længere styr på, hvad der sker.

En hundefører skal altid have fuld fysisk kontrol over 
hunden. Mindre børn kan ikke lufte store hunde - og 
mindre børn kan ikke være alene med en hund. Det er 
dit ansvar, at der ikke sker ulykker.

Som hundeejer er det dit ansvar, at din hund ikke forstyrrer 
naboerne. Bor du i byen, skal du sørge for, at haven er hegnet 
forsvarligt ind. Det er også dit ansvar, at hunden ikke giver 
hals, så naboerne generes.

Besørger din hund et sted, hvor der færdes mennesker, 
er det din pligt og dit ansvar at fjerne hundelorten. Ikke 
blot er ”høm-hømmer” ulækre at se på og lugte til, de er 
også uhygiej niske og kan være årsag til sygdomme.

Rottweilerklubben Danmarks vigtigste opgave er at sørge 
for, at der kun avles på fysisk og mentalt sunde rottwei-
lere. Det sker blandt andet ved at kræve, at avlsdyr er 
mentalbeskrevne og deres HD-status er kendt.

Rottweilerklubben Danmark er interesseorganisation 
for rottweilerejere og har lokale kredse over hele landet. 
Kredsene tilbyder hvalpemotivation til alle hundeejere og 
hundetræning for medlemmer under ledelse af uddan-
nede og erfarne instruktører.
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Billige priser
Fragtfri levering
…se mere på
www.teambreeder.dk

Til den professionelle opdrætter:

Foder til præmiehunde
Lille, mellem eller stor …
Hvalp, voksen, moden …
Doven, legesyg eller
hårdtarbejdende
- der er ingen forskel!

Farmina Team Breeder
tilbyder den rette opskrift til
enhver af dem, som dækker
alle ernæringsbehov,
er balanceret og sund
og designet til at opfylde
alle præmiehundes behov!

Det rigtige proteintilskud
garanteres af kvaliteten
og kødets friskhed.

Team Breeder leveres i  g. tre kvaliteter:
• 100% kornfri    • Super Premium    • Premium
(til både hunde og katte)

www.teambreeder.dk



Ansvarligt hundehold
En hund skal være til glæde og fornøjelse. For ejeren og 
for familien, for naboerne og for de mennesker og dyr, der 
møder hunden i byen, i naturen eller måske i hundesko-
ven. Det er en selvfølge for langt de fleste hundeejere.

Men der findes også mennesker, der ikke synes, at en 
hund er en gave. Mennesker, som måske er bange for 
hunde eller er irriterede over løse hunde og uopdragne 
hundeejere. Den slags findes nemlig også.

Det er sjældent, at en hundeejer med vilje lader sin hund 
genere andre mennesker eller dyr. Når det sker, skyldes 
det som regel manglende omtanke, manglende viden og 
manglende forudseenhed hos ejeren. Selv om ens egen 
hund er glad og venlig, kan den alligevel give anledning 
til ulykker eller være årsag til utryghed hos andre.

Den slags skaber modvilje mod hunde og er i sidste ende 
med til at give opbakning til de politikere, der på trods af 
erfaringer fra udlandet og kyndige danske hundefolks ad-
varsler tror, at problemer med hunde og især hundeejere 
kan løses med forbud.

Det kan de ikke. Den eneste vej til at undgå problemer 
med hunde er ansvarlige hundeejere, som støttes af en 
gennemtænkt hundelov. En lov, der sætter nogle fornuf-
tige regler op for, hvordan man optræder med sin hund.

I marts 2012 fremlagde Rottweilerklubben Danmark et 
forslag til revision af den nuværende hundelov. Forbud 
mod bestemte racer bør afløses af fagligt fornuftige regler 
for ansvarligt hundehold - og ikke mindst støttet af et 
krav om, at politiet også i praksis skal håndhæve de få 
regler, der er nødvendige.

Der skal nemlig ikke meget til for at undgå ulykker 
med hunde. Omtanke, ansvarlighed og overholdelse af 
nogle få regler vil have stor effekt på antallet af ulykker, 
 bid episoder og utrygge situationer med hunde.

Derfor har Rottweilerklubben Danmark udgivet denne 
folder, der beskriver nogle af de vigtigste regler for an-
svarligt hundehold.

Alle hunde bør være mærkede med en chip, der nemt 
kan aflæses. Den gammeldags øretatovering er ofte 
utydelig efter nogle år, og en sky hund kan nemt rea-
gere med angst, når tatoveringen skal aflæses.

Din hund skal være registreret og forsikret. Det siger 
loven. Men det er også en god ting, hvis din hund løber 
væk eller bliver årsag til et større uheld. Uden forsikring 
kan et uheld få din økonomi til at styrte sammen.

Inden du anskaffer dig en hund, bør du have kendskab 
til de forskellige racer, hundeopdragelse, fodring og 
sygdom. Det gælder uanset, om det er en racehund el-
ler en blanding af flere forskellige racer, du ønsker dig.

Alle hunde uanset størrelse og race skal have en grund-
læggende træning, der bør starte allerede i hvalpetiden. 
Det er sjovt for hunden og gør det meget nemmere at 
være hundeejer - og nabo til hunden.

I byen bør alle hunde uanset størrelse føres i kort line, 
så føreren altid har fuld kontrol over, hvad hunden 
foretager sig. Flexliner giver ikke tilstrækkelig kontrol 
over hunden - heller ikke selv om hunden er lille.


