
 

NYHETSBREV FEBRUARI 2019 

 

  
Glensilhuett i smide från Glenshopen 

 

INBJUDAN/KALLELSE 

TILL ÅRSMÖTE 2019  

 

Lördagen den 23:e februari i Hallands Kennelklubbs klubbstuga 
Skreavägen 49   311 72 Falkenberg 

 
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 2 februari  

och kan mejlas till sekreterare.saigit@gmail.com,  
eller postas till 
Karl Smedstad 

Spjälkövägen 1B 
372 97 Ronneby 

 
PROGRAM 

            12.00   Lättare lunch och kaffe med kaka till självkostnadspris (60 kr) 
            13:00   Årsmöte 
            Efter mötet: Prisutdelning till ”Årets glennar” och champions 
 

Vill du vara med på lunchen, ring eller SMS:a till 
Karl Smedstad, 0733 664 916,  

eller mejla sekreterare.saigit@gmail.com,  
senast den 16 februari. 

 
 

Ta del av dagordning och övriga årsmötesdokument på hemsidan, 
där de läggs ut efterhand som de är klara - senast en vecka före mötet. 

 Alternativt kan du ta kontakt med Karl Smedstad som ovan. 
 

ALLA HÄLSAS HJÄRTLIGT VÄLKOMNA, ÄVEN HUNDARNA!  
 

STYRELSEN
 
 

http://saigit.se/glenshopen.html
mailto:sekreterare.saigit@gmail.com
mailto:sekreterare.saigit@gmail.com
http://saigit.se/aktuellt/index.html


 

 
 

KENNEL FERADACH 

söker ett nytt gott hem 
till Moira, snart 2 år. 

Läs mer på hemsidan 
 

 

 

 
 

 
 

vintertips för din hund 

 

Hur bra tål hunden kyla? 

De flesta hundar tål kyla bra, med undantag för yngre djur. Det kan skilja mellan hundar 

inom samma ras, men får hunden vänja sig vid kyla sätter den mer underull och klarar det 

bättre än en hund som alltid har täcke. För att behålla pälsens och hudens naturliga skydd 

mot kyla är det bra att vara sparsam både med schamponering och att ta bort underull 

under vintern.  När det är kallt ute är det inte bra om hunden står stilla, den ska helst röra 

sig hela tiden. Så länge hunden är aktiv, skuttar runt och verkar må bra i vintervädret finns 

ingen anledning att korta ner promenaden.  

 
Hund i bil i minusgrader 

Jordbruksverkets regler säger att det är förbjudet att lämna hund i bil om temperaturen i 

bilen kan gå under fem minusgrader. Om du måste lämna din hund i bilen en stund när 

det är kallt, se till att bilen är ordentligt varm innan. Ha gärna fårskinnsfäll eller filtar, eller 

en värmealstrande räddningsfilt, och lämna aldrig hunden lång stund! 

 
Förfrysning 

Det är ovanligt att hundar förfryser sig, men om det händer är det öron, spenar, pung, 

tassar och svanstipp som drabbas först. Du ser att hunden fryser om den blir stel och 
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långsam i rörelserna och börjar huttra. Vid stark kyla hämmas blodcirkulationen och 

hunden kan få köldkramp. Den får svårt att stödja på benen och hoppar kanske på tre 

ben. Man kan få i gång blodcirkulationen till tassarna med massage, men det kan göra 

ont. Bäst är att rasta hunden helt kort när det är riktigt kallt, och gå in snabbt om den 

visar tecken på köldkramp.  

 

Är hunden både nedkyld och blöt efter lek i snön är det viktigt att torka den torr innan du 

sveper in den i värmande filtar, annars har vätan fortsatt kylande effekt. Tänk på att en 

blöt hund i töväder kan frysa mer än en torr hund i rejäl vinterkyla. Kolla extra på magen 

om hunden gått i djup snö. När du kommer hem efter en frostig promenad, ta en titt på 

öronlappar, tassar, svans och ädlare delar. Om de är frostiga, rodnade, svullna, ömma 

eller till och med såriga ska du genast kontakta veterinär, likaså om kroppstemperaturen 

är under 36 grader. 

 
Salt värre än kyla för tassarna 

Tassarna på de flesta hundar klarar snö och kyla bra under förutsättning att hunden är i 

rörelse. En större fara för tassarna vintertid är vägsalt. Det torkar ut och kan göra att 

sprickor uppstår. Du kan lindra och förebygga sprickor genom att smörja tassarna med en 

fet salva, till exempel Helosan, Försvarets hudsalva, kådsalva, eller speciell tassalva som 

finns i djurbutiker. Smörj in salvan i god tid före promenad så att den hinner absorberas. 

Klipp bort hår som sticker ut ur trampdynorna för att minska is- och snöklumpar.  

 

Efter promenad, skölj bort salt och isklumpar. Använd svalt vatten, inte varmt - på kalla 

tassar gör varmvatten mycket ont. Torka tassarna väl för att undvika svamp. 

 
Varning för glykol 

Uppsök genast veterinär om du misstänker att hunden fått i sig glykol, som är ett vanligt 

frostskyddsmedel i bland annat kylarvätskor. Det är mycket giftigt men smakar sött, så 

hundar slickar gärna i sig en pöl som läckt ut från en bil. Även i mycket små mängder kan 

det vara farligt. Symtom upp till 12 timmar efter intag kan vara kräkningar, illamående, 

trötthet, flämtning, ökad törst och urinering, vinglighet och kramper. Efter 12 till 24 

timmar kan hunden verka bättre, men blir sedan sämre igen, med tung andhämtning, 

hosta, hårda hjärtslag och kramper som kan vara så allvarliga att hunden går i koma. 


