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N YHEDSBREV
Lidt nyt fra
Udstillingsudvalget
Det er en ære at kunne fortælle at
udstillingsudvalget har sagt ja til et samarbejde
med SADB, som er den franske Dogue de
Bordeaux klub.
Sidste år startede SADB sammen med Italien og
Spanien et samarbejde, som gik ud på at samle
point og dermed blive vinder af TROPHEO
LATINO.
Pointene kan man samle på hver enkelt lands
Klubshow.
Reglerne og navnet på denne turnering er ikke
helt på plads endnu.
Men landene der er med i 2011 er på plads, det
er nemlig:
Danmark – 4. juni 2011
Belgien – 18. juni 2011
Holland – 28. august 2011
Frankrig – 10.-11. september 2011
Italien – 18. september 2011
Spanien – 1.-2. oktober 2011

Vinder af TROPHEO LATINO 2010

Sidste års vinder William Duval, havde sammen
med sin kone sat næsten en måned af til at køre
rundt til de 3 store klubshows i Europa.
De kommer fra USA. De fløj til Madrid hvor de
lejede en autocamper: Den første udstilling var i
Madrid, hvorefter de fortsatte til Saint Tropez til
den franske clubmatch. De sluttede
udstillingerne i Torino, hvor de fik overrakt den
fine pokal, fordi deres dreng havde scoret gode
point hele vejen rundt.
William og konen, var meget glade, og fortalte
at det havde været en fantastisk rejse, som kun
kunne lade sig gøre fordi de 3 udstillinger lå i 3
weekender i træk.
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Lidt nyt fra
Sundhedsudvalget
Søndag den 27. februar 2010 var
sundhedsudvalget og en repræsentant fra
raceudvalget til DKK’s arrangement Viden på
bordet 2011. Det var 4. gang DKK afholdte dette
seminar.
Der var tilmeldt ca. 200 personer, som bestod af
specialklubmedlemmer, dyrlæger, dyrlæge
studerende, og DKK medarbejdere.
Emnerne var:
Resistente stafylokokker hos hund – et stigende
problem
(Dyrlæge Lene Boysen, Hudklinik for hund og
kat)
Lene er specialdyrlæge inden for hudsygdomme
hos hunde og katte. Lene fortalte at hun så flere
og flere tilfælde af hunde med stafylokok
bakterier som er antibiotika resistente. Dette er
kritisk, fordi det betyder at når man behandler
disse hunde slår de ikke resistente bakterier ned
med anitbiotikum, men de resistente bakterier
overlever og opformer sig.
Antibiotikaresistentebakterier fra hunde kan
smitte/overføres til både mennesker og andre
dyr, så man skal altid huske at tørre sig med en
vådserviet eller vaske sig efter man har fået et
kys eller slik af hunden. Ligeledes vil mennekser
med resistente bakterier kunne smitte dyr. Her
hjemme har man ikke set så mange eksempler
på smitte mellem mennesker og deres kæledyr
endnu. Men inden for landrugsdyrene ser man
oftere at mennesker der arbejder med
landbrugsdyrene udvikler resistente bakterier
efter kontakt med resistente dyr. Dette er et
stort samfundsproblem da man oftere og oftere
møder patienter på syghusene som ikke kan
behandles for simple infektioner pga. de
resistente bakterier, disse patienter riskiere at
dø fordi de ikke kan behandles. Lene fortale at
stafylokokker tit er årsag til hudbetændelse som
kan vise sig på forskellige måder.

Hudbetændelse var det hun så allermest på
hendes klinik, og disse infektioner kommer tit,
fordi at hunden har haft en eller anden allergisk
reaktion. Lene påpegede også vigtigheden af at
give det korrekte antibiotika på den korrekte
måde til hunden, dette ville være med til at
mindske udviklingen af resistente bakterier.
Lene opfordrede både dyrlæger og ejere til et
øget samarbejde om at bruge shampoo
behandling, mere for igen at mindske brugen af
anitbiotika. Vask med specialsæber, kunne ofte
afhjælpe en del af disse hudbetændelser, dog
skal man have noget mere tålmodighed, da det
tager længer tid at bekæmpe hudbetændelser på
denne måde, men man undgår brugen af
antibiotika. Lene fortalte at i Sverige har man
valgt at hunde der har antibiotikaresistente
bakterier ikke må behandles med antibiotika,
dette gælder resten af deres liv. Fordi
undersøgelser har vist at hundene tit får
intektioner med antibiotikaresistente bakterier
igen. Denne lov kan betyde at hunde må aflives
pga. en simpel infektion eksempel vis
livmoderbetændelse som man ikke må behandle
fordi hunden tidligere har haft infektion med
resistente bakterier. Det er en lov som måske
også kan komme her i Danmark. Derfor er det
vigtigt at vi alle tager et ansvar for at udgå
udvikling af ressistente bakterier.

Sundhed og adfærd hos boxer og bullterrier
(Dyrlæge June Lykke Thomsen)
June har lavet sit speciale på
dyrlægeuddannelsen omhandlende sygdomme
og adfærd hos boxerne og bullterrier. Disse
racer var udvalgt med baggrund i PKS gruppens
arbejde omkring indsamling af oplysninger om
sundhed og adfærd.
DKK støtter Junes projekt økonomisk.

Med hensyn til SAS fortalte Jørgen at man var
begyndt at se mere på diameteren på arorta end
på udløbshastigheden og at man måske ville
opleve at SAS kan udvikle sig over tid på
hunden, dette skal ikke forståes sådan at det
ikke kan betale sig at scanne hvalpe, fordi på
dette stadie kan man finde de virkelige syge
hunde og få dem sorteret fra. DDDBK´s
sundhedsudvalg vil selvfølgelig sammen med
Jørgen Koch se på de sidste nye oplysninger om
SAS og holde jer opdateret på dette.

June havde sendt omkring 600 spørgeskemaer
ud til ejere af de 2 racer.
De blev blandt andet spurgt om hvilke
sygdomme de selv som ejere syntes var det
mest vigtige. Det viste sig at specialklubberne
har godt focus på det som ejerne også syntes
var vigtigst, at arbejde med og de ting som er
mest belastende i deres racer. June’s speciale
med uddybende svar og reslutater vil være at
finde på DKK’s hjemmeside om et stykke tid.
DKK opfordrer også specialklubber og privat
personer til at kontakte DKK´s sundhedsudvalg
med forslag til kommende projekter.

Hjerteklapsygdom hos cavalier king charles
spaniel (Formand for Cavalierklubben Lone
Fritzbøger og phd studerende Majbritt Busk
Madsen)
Formand Lone fortalte om deres flotte arbejde
med hjerteklap sygdommen cavalieren har.
Lone fortalte at det havde været et hårdt
arbejde, specialklubben har ca. 1000
medlemmer i DK deraf ca. 100 opdrættere, så
kunsten var at få alle opdrætterne til at forstå,
hvor vigtigt det var at alle bakkede op om
projektet og scannede deres avlsdyr. Det er
lykkedes rigtigt godt og de har forbedret
sundheden på denne hjerteklapsygdom rigtigt

Hjertelidelser hos hund – sidste nyt. (Dyrlæge
Jørgen Koch, LIFE)
Dyrehospital)
Jørgen holdte et meget livligt fordrag om
hvordan metoderne har udviklet sig igennem de
sidste 10 til 15 år. Jørgen fortalte om de
fantastiske scanningsmuligheder man har i dag,
og hvor godt man kan dianogsticiere en
hjertelidelse. Han brugt meget tid på at fortælle
om forskellige undersøgelser på hundehjerter
og om hjertesygdomme på hunde og om
hvordan de kunne sammenlignes med
mennesker bla den hjertesygdom som tager livet
af en 1/3 del af alle dobermann´s
cardiomypathi, det er den sammen som mange
sportsfolk pluselige dør af.

meget. På 10 år er man gået fra at 88 % af
hundene havde sygdommen til i dag kun 10 %,
dette pga avlsrestrektioner. Lone fortalt at de
havde oplyst meget omkring dette til
klubbensmedlemmer, så det hun vil give vidre til
andre klubber der står med sammen opgave er
information information information, hårdt og
vedholdende arbejde fra klubbensbestyrelse
Majbritt som er phd studerende er i gang med et
projekt om genetikken af hjerteklap lidelsen hos
cavalieren. Det er et meget omfattede projekt,
da hunden har ca. 23.000 gener, og det er et
kæmpe stykke arbejde hun er i gang med. Hun
er dog kommet så langt at de i hendes
studiegruppe er kommet ned på ca. 30 gener
der skal undersøges. Projektet er ikke færdigt
endnu og genetikken for denne lidelse er stadig
uklar.

Generalt kunne Ken sige om prognoserne for
Forskning i adfærd hos hund (Professor Björn

hunde med ledlidelser, at jo tidliger og jo

Forkmann, LIFE)

slemmer røngtenbillderne ser ud jo værre ser

Bjørn forsker i hundeadfærd. Han fortalte lidt

prognoserne også ud.

om den svenske mentaltest som svarer meget til
den danske.

Konklusion for dagen

Han har forsket i om en hunds mentalitet bliver

Efter en dag med viden på bordet må vi

påvirket af de krav/mål vi stiller til hundens

konkludere at der hele tiden sker noget nyt. Nye

exteriør.

tiltag og nye udfordringer.

Bjørn fortalte at mentaltesten er lavet til

I den kommende tid vil de enkelte udvalg

brugshunde og ikke fortalte noget om hvorvidt

indsamle det materiale der er relevant for vores

en hund er aggressiv.

race og se om det kan bruges i deres fremtidige

Han synes den danske og svenske mentaltest

arbejde. Sundhedsudvalget tager sig af det

egentligt var udmærket, dog manglede der

sundhedsmæssige og raceudvalget

hund/hund delen. Det vil sige, hvor en fremmed

tager sig at det adfærdsmæsige.

hund er en del at testen.
Mange af racehundene er i dag til familiebrug,
og mentaltesten er lavet til at teste de
brugsegenskaber, som man skal bruge på
brugshunde til fx jagt.
Avancerede behandlingsmetoder – hvordan
finder man den bedste løsning for den enkelte
hund? (Dyrlæge Ken Lindeblad, Faxe
Dyrehospital)
Ken tog udgangspunkt i Molly, som var en 8
måneder gammel Labrador som var halt på sit
venstre forben. Hvilke muligheder der var for at
finde ud af årsagen. Røntgen, artroskopi og
operation.
Ken fortalte om albueledsdysplasi, ikke så
meget om selve lidelsen, men om de muligheder
der er når hundene bliver halt, og får problemer

Søskende kærlighed

med albuerne.
Ligeledes snakkede Ken meget om vigtigheden
ved at vurdere i de enkelte tilfælde, hvad
hunden skal bruges til. Hvad vil man som
hundeejer ofre på hunden og sidst men ikke
mindst hvad er prognosen for hunden.
Ken kunne give som eksempel, at en skovfoged
måske ville havde aflivet Molly, fordi Molly ikke
ville kunne arbejde i skoven sammen med ham 5
dage om ugen. Men en fritidsjæger som kun går
på jagt et par gange om måneden ville lade
Molly opererere. Og man skal have respect for
de forskellige beslutninger.

Vupti – sådan får man flad mops

