TEMA:

Det nødvendigste hverdagsstellet

Jeg får ofte spørsmål fra de som ringer, de som kommer på besøk for
å oppleve rasen og/eller sender mail, om hvor mye pelsstell det er på
hundene. Og like ofte når jeg går tur og møter andre firbente på tur med
sine mennesker får jeg litt sånn skrekkblandede kommentarer som: ”
Det er vel mye pelsstell på den der!?” Egentlig så tar de ett blikk på hundene mine og antar at slik må det være...
tekst/foto/ill: Anne E. Nordheim

De blir egentlig like sjokkert alle sammen når jeg svarer at jeg syns de krever
akkurat det samme som alle andre hunder…med unntak av litt lengre greing
hver 14 dag. Jeg får også spørsmål om aktivitetsnivå. Der mener jeg også
at alle hunder bør aktiviseres like mye OG at de også skal ha ro rundt seg
og hvile. Man må aktivisere hunden sin – og også lære den å slappe av og
å hvile.
På grunnlag av disse henvendelsene tenkte jeg at jeg skulle skrive en liten
artikkel om hva som kan være en rutine på hverdagsstell av en portis – og
enhver annen hund også!!! Pelsstell kommer i tillegg på enhver rase ut ifra
individuelle hensyn.
Da vi skulle få hund i huset for første gang på 6 år falt valget på en portugisisk vannhund. Familien vår besto da av mor(meg selv), far, en tiåring og to
syvåringer. Jeg ville at barna skulle lære og forstå hvor viktig det var å ta vare
på et levende vesen. Vi hadde to ørkenrotter og gullfisk fra før, så litt visste
de. Men en hund er i en ganske annen divisjon!
Vi satte oss derfor sammen og lagde regler for hunden og regler for oss
voksne. Like viktig var det at vi lagde rutiner for hvordan vi skulle ta vare på
den lille krabaten som en dag skulle bli en stor hund!
Alle barna hadde begynt på skolen, så da falt det seg naturlig at vi satte opp
en slags timeplan også for hundeholdet. Det var noe barna klarte å forholde
seg til. Og jeg har selv en forkjærlighet for skjemaer og orden når man jobber med prosjekter, så dette var en fin måte å billedgjøre behovet fra dag til
dag.
På timeplane sto det hva vi skulle gjøre hver dag i løpet av en periode på 2
uker. Så begynte vi bare forfra igjen.
Denne timeplanen brukte vi i hundens 4-5 første måneder hos oss. Vel og
merke etter at han hadde fått 14 dager på å finne seg til rette med oss som
flokk, og sine hvilesteder, sove- og spisesteder. Det er viktig for en valp å
sove MYE, og i begynnelsen er aktivitetene og stellet kortvarig.
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Det kan se ut som om jeg steller veldig mye med pels og tenner. Men som
valp føler jeg det er viktig å venne valpen til å bli håndtert, børstet og gredd
mens den står, ligger på siden og på ryggen. Den skal også vennes til å få
klippet klør og sjekkes i munnen. Å gjøre dette kort men ofte er en god måte
for en utålmodig valp å lære seg dette.
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Denne timeplanen tilsvarer tid/stell med mer, nå som hunden er voksen. Nå
har vi to hunder, så for å forenkle arbeidet med pelsen litt er den ene hunden
helt kortklippet, og vi bader ikke alltid begge hundene samtidig. Det kan
også gå tre uker mellom badene. Det kommer an på årstid, vær og aktivitet.
Men en ren pels er enklere å holde ren og flokefri! Det skal også sies at
begge våre hunder har bølget pels som hele tiden har vært enkel og lettstelt.
Dette kan jo variere fra hund til hund. Noen må kanskje fortsette å gre hver
dag i lengre perioder.
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Som dere ser er fredag den største
stelledagen hva pels og kropp angår.
Jeg har alltid gjort det slik (også med
mine tidligere hunder) at pelsstell er
kose tid. Så når famlien benker seg
ned foran tv på fredagskvelden legger
jeg en hund i fanget og grer samtidig
som vi prater og ser på fredagsprogrammene. Hundene elsker å kose og
få være en del av flokken på den måten. Og med en pels som stelles ofte
og holdes ren er det ganske fort gjort.
Det er også med åpne felter for avkryssing av bla flåttmiddel og når de får
evt kosttilskudd og godter som tørrfisk og griseører. Greit å vite i en stor
familie at noen allerede har gitt de…. Ellers ville hvertfall disse hundene blitt
temmelig fete!
I tillegg til det som står i skjemaet går vi minimum en times tur om morgen
og en om kvelden. Jeg er heldig og bor på et fantastisk sted som gjør hundehold enkelt. Rett utenfor døren har jeg skog, marker, skogstjern og lange
sandstrender. Det er alltid andre hundeeiere å gå tur sammen med om jeg
ønsker, og på morgenturene kan det være opp mot 6-7 hunder av alle slag og
størrelse som raser gjennom skogen. Om ettermiddagen og kvelden kan jeg
gå 15 minutter og så er jeg midt i trafikken og kan gi hundene en helt annen
opplevelse enn skogen og stranden. Mannen min, og den eldste sønnen som
nå er 15 tar med seg hundene på løpeturer langs landeveien og i skogen,
og jeg trener med de i bymiljø ett par ganger i uka. Ellers luftes de i hagen
hvor de kan være hele tiden om de vi - men det de vil er stort sett å være
sammen med meg! Slik lever de i en rutinert men variert hverdag. Jeg tar de
også med så ofte jeg kan når jeg skal noe. Begge to eller en og en. Resten
av tiden er det ro og kos
Jeg mener fremdeles at en god hverdagsrutine…mer eller mindre aktiv kanskje..med pels- og koppspleie burde være lik uansett rase. En korthåret hund
bør også vennes til å bli håndtert. Og med stell av pels – kort eller lang – får
man god kjennskap til hundens tilstand og kan raskt oppdage skader eller
sykdom.
Timeplanen er et eksempel …jeg følger den omtrentlig..og den er tilpasset
vårt liv. Det er nok ting jeg gjør i hverdagen som ikke er her også.
Andre må tilpasse den sitt .
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En overdrevet stor haledusk kan få
hunden til å se ut som om den bærer
halen feil og til og med få det til å se ut
som om den har feil ansatt halefeste.

Vær nøy med å ikke la for mye pels
være igjen på halen.

Lengst ut på halen lar man en
tredjedel (1/3) av halen beholde
pelsen.

Trenger du hjelp til den første klippingen:
ta kontakt med noen med god erfaring med rasen som for
eksempel din oppdretter eller kontakt raseklubben

www.portugisisk-vannhund.no

RASEKLUBBEN FOR PORTUGISISK VANNHUND

Bakkroppen klippes vanligvis fra siste ribben og bakover. Det er dog likevel individuelt hvilken linje som passer best for hunden, så det kan
være behov for tilpasning her. En manke som går for langt bak på kroppen gjør at hunden ser lengre ut, og en manke som strekker seg for kort
gjør at hundens bakkropp ser for lang ut og hunden gir inntrykk av å være ubalansert.

Barber aldri opp mellom øynene, på
kinnene forbi munnviken, opp under
ørene, eller ned på halsen og brystet.
Det
forstyrrer
det
rasetypiske
inntrykket og gjør at snuten ser
tynnere ut.

Ansiktet klippes fra nesen og frem
til øynene, under øynene og fra
øyets ytre kant og ned til munnviken. Under haken barberes det i
en linje helt frem fra munnvik til
munnvik.

I henhold til rasestandarden skal hunden klippes på snuten, fra
midten av kroppen og bakparten med unntak av haletippen som
skal ha beholdt pelsen.
De skyggelagte delene som vist på tegningen av hunden nedenfor skal
barberes.

Klippeskjema: Portugisisk Vannhund

