
- Jeg opfordrer altid hvalpekøberne til at
komme så meget ud med deres hvalpe som
muligt. De skal måske ikke ligefrem gå hen
på byernes offentlige luftepladser i første
omgang, men hvalpene skal ud og opleve
verden helt fra starten. Mine drægtige
tæver bliver altid vaccineret, så derigennem
er hvalpene beskyttet.

- Mange af mine hvalpe trimmer jeg livet
igennem, andre møder jeg på udstillinger
og atter andre har jeg kontakt med på
anden vis. At møde hvalpene, når de er
voksne er en slags avlskontrol for mig for-
stået på den måde, at jeg bliver sikker i min
sag på, om jeg har lavet en fornuftig kom-
bination, eller om jeg skal vare mig for at
parre de pågældende linjer igen.
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Det sidste kuld, der er blevet til på Kennel Hodja’s for cirka fire måneder siden har en dværghan som far.

Susanne Staal Nielsen tjekker, om en af
avlstæverne er kommet i løbetid.

For racens skyld

- For at komme problemerne med diskus-
prolaps til livs, anbefaler Dansk Grav-
hundeklub med baggrund i et unikt dansk
forskningsprojekt, at vi lader vores hunde
rygfotografere og undlader at avle på de
hunde, der er mest disponeret for lidelsen.
Jeg har selv haft hunde med diskusprolaps
– heldigvis ganske få – men det er meget
sørgeligt, når det sker. Derfor følger jeg i
dag klubbens anbefalinger til punkt og
prikke, og det synes jeg, alle opdrættere
burde gøre. For racens skyld synes jeg fak-
tisk, man skulle gøre fotografering obliga-
torisk og ikke nøjes med at anbefale det.
Jeg ved, at nogle opdrættere undlader at
fotografere, fordi det ikke er et krav. Det
synes jeg er en dårlig undskyldning. Man
kan lige så godt starte, nu hvor vi i kraft af
projektet har fået et fantastisk våben til at
bekæmpe diskusprolaps med. Og en ting

mere: Vi skal alle være åbne omkring vores
resultater for at komme til bunds i tingene.

- Tidligere, da vi vidste knap så meget om
diskusprolaps, havde jeg selv alle mulige
undskyldninger for problemerne. Nu er
jeg gået helt i den anden grøft, og i dag får
jeg alle mine hunde fotograferet. Det er
mig en meget stor glæde, at mange af de
hunde, jeg laver, har fine fotograferingsre-
sultater, for noget af det værste, en opdræt-
ter kan opleve, er at have en fortvivlet hval-
pekøber i røret med meddelelsen om, at
hunden er syg.

- Gennem de sidste ti år har jeg også fået
mine hunde øjenlyst, for at finde ud af, om
de har PRA eller katarakt. Jeg synes, at
sundhedsarbejdet er det, der må komme
allerførst, når man opdrætter hunde. Der-
for synes jeg også, det er godt, at Dansk
Gravhundeklubs hvalpeliste indeholder
rubrikker, hvori man kan oplyse, om hun-
dene er fotograferet, øjenlyst mv. n


