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Flestir hundaeigendur þekkja 
hvimleitt vandamál sem 
f ylgir vorinu. Þegar sól 

hækkar á lofti hrynja gjarnan 
hárin af ferfættu vinunum okkar. 
Margrét Mekkin á Labrador-
hundinn Konna og þekkir þetta 
vandamál vel. Hún hóf störf hjá 
Líflandi fyrir nokkrum mán uðum 
og kynntist þar ARION-fóðrinu 
sem Lífland er með umboð fyrir. 
„Ég var að verða geðveik á hárlosi 
hundsins og þurfti orðið að ryk-
suga tvisvar sinnum á dag. Það 
voru hundahár alls staðar, á föt-
unum mínum, í bílnum, meira að 
segja í smjörinu!“ Margrét segir 
kímin að hún hafi meira að segja 
reynt að ryksuga hundinn en ekk-
ert hafi virkað. „Svo prófaði ég að 
kaupa ARION Premium Lamb & 
Rice-fóðrið þar sem það er sérstak-
lega ætlað fyrir betri húð og feld. 
Ég hafði engar sérstakar vænt ingar 
um að ástandið myndi batna en 
það kom skemmtilega á óvart að 
hárlosið minnkaði töluvert eftir 
að hann hafði verið á fóðrinu í 
 nokkrar vikur. Það þekkja það 
líka allir hundaeigendur að það er 
engin „Colgate-lykt“ út úr þessum 
elskum en mér fannst andremman 
líka minnka mjög mikið.“

Náttúruleg innihaldsefni
„Ég gef Konna einu sinni á dag og 
hef tekið eftir því að hann nýtir 
fæðið miklu betur núna en hann 
hefur gert áður. Ég vil hundinum 
mínum auðvitað það besta og það 
gleður mig sérstaklega að fá svona 
góð gæði fyrir gott verð.“ ARION-
vörurnar eru einstaklega bragð-
góðar en leyndarmálið á bak við 
góða bragðið er einstök blanda 
vel valinna, náttúrulegra inni-
haldsefna sem eru laus við gervi-
efni í litar- og bragðefnum. „Það 

skemmir auðvitað ekki fyrir að 
hann er gjörsamlega sjúkur í þetta 
fóður. Á slaginu sex sest Konni við 
dallinn sinn og bíður eftir því að 
fá að borða. Ef maður bregst ekki 
nógu fljótt við lætur hann mann 
alveg vita að maður er að gleyma 
honum.“

Fjölbreytt úrval
ARION-fóðrið verður sífellt vin-
sælla hjá gæludýraeigendum og 
fæst nú hjá fjölmörgum endur-

söluaðilum um allt land. Fram-
leiðendur ARION vita að gott 
fóður er grundvöllur góðrar heilsu 
og hafa sérfræðingar þeirra, í 
samvinnu við rannsóknasetur 
virtra háskóla, þróað heildstætt 
úrval  fóðurs sem tryggir það 
besta sem besti  vinurinn þarfn-
ast. Tekið er tillit til nýjustu rann-
sókna og framfara á þessu sviði í 
samsetningu og framleiðslu fóð-
ursins.

Til eru þrjár línur af ARION-

fóðri. ARION Friends, sem er gott 
fóður á góðu verði, ARION Premi-
um, sem er hágæðafóður og er 
sérstakt fóður fyrir allar stærð-
ir og gerðir af hundum. Nýlega 
bættist svo þriðja línan við, sem 
 heitir ARION Health & Care og er 
ofnæmisfóður.

Mikill munur á hundinum
Margrét hefur séð mikinn mun 
á Konna eftir að hún skipti yfir í 
ARION- fóður.

„Labradorum fylgir oft bæði 
hárlos og eyrnabólga og Konni 
var búinn að vera með þráláta 
eyrnabólgu stanslaust í tvö ár. Ég 
var búin að reyna svo til allt, setja 
hann á alls konar lyf og ég veit 
ekki hvað, en það var ekki fyrr en 
ég bæði skipti um fóður og fékk 
dropa frá dýralækninum sem 
eyrnabólgan fór loksins. Ég er ekki 
að segja að droparnir hafi ekki átt 
sinn þátt í því, en ég held að fóðrið 
hafi alls ekki skemmt fyrir.“

Var með hundahár á heilanum
ARION-fóðrið frá Líflandi hefur verið vinsælt meðal gæludýraeigenda. Margrét Mekkin á Labradorhund sem hún sér mikinn 
mun á eftir að hún fór að gefa honum ARION Premium Lamb & Rice en það er sérstaklega ætlað fyrir betri húð og feld.  

 Margrét með Konna sem fer minna úr hárum eftir að Margrét fór að gefa honum fóður frá ARION. 

BESTI VINUR ÞINN

BESTI VINUR OKKAR
ER

Arion dýrafóður er unnið út frá rannsóknum á því hvað 
það er sem besti vinur þinn þarfnast og þróað með það 
í huga. Því besti vinur þinn á aðeins það besta skilið.
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klukkustund. „Þá byrjar endinn 
með agninu að skoppa og hund-
arnir verða óðir í að elta. Þegar 
tækið stoppar við enda brautar-
innar fá hundarnir síðan að skoða 
agnið eða bíta,“ segir Kristín og 
telur hundana fá afar mikið út úr 
þessum æfingum. „Þeim finnst 
þetta rosalega gaman og geta ekki 
á heilum sér tekið fyrr en þeim er 
sleppt til að elta beituna,“ segir hún 
brosandi. 

Mjóhundadeild HRFÍ er ung 
að árum, var ekki stofnuð fyrr en 
2007. „Þá voru ekki nema um 30 
til 40 mjóhundar til á landinu. Við 
ákváðum samt strax að safna fyrir 
beitu hlaups tæki,“ segir Kristín en 
tækið góða kom til landsins tveim-
ur árum síðar. „Síðan þá hafa verið 
æf ingar á hverju sumri á um það 
bil hálfs mánaðar fresti. Hver æfing 
tekur upp í hálfan dag en um tíu til 
 tuttugu hundar eru á hverri þeirra,“ 
lýsir Kristín.

Þótt beituhlaupið sé sérsniðið að 
mjóhundum hafa aðrar hundateg-
undir verið velkomnar á æfingu. 
„Við köllum þá feithunda til mót-
vægis við mjóhunda,“ segir Kristín 

kímin en margir þessara hunda eru 
ekkert síðri en mjóhundarnir í að 
elta beituna. „Til dæmis hefur verið 
hér Papillion- hundur sem skákar 
flestum í áhuga,“ segir hún hlæjandi.

Ekki hefur enn verið haldin beitu-
hlaupskeppni hér á landi en til þess 
þarf tvo erlenda dómara sem dýrt er 
að flytja inn. „Við höfum samt gert 
um tuttugu hunda keppnishæfa 
og alltaf á stefnuskránni að halda 
keppni.“

Ekki er búið að ákveða formlegt 
æfingaplan fyrir sumarið en áhuga-
samir geta fylgst með á Facebook-
síðunni Beituhlaup á Íslandi.

Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000  Umsjónarmenn auglýsinga:  Bryndís Hauksdóttir, 512 5434, bryndis@365.is
Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal.

Til að stunda beituhlaup þarf 
í fyrsta lagi stórt tún langt frá 
umferð og truflun og í öðru 

lagi beituhlaupstæki sem er í raun 
ekkert annað en risastórt tvinna-
kefli með mótor,“ útskýrir Kristín 
Þorvaldsdóttir, sem var fyrsti for-
maður mjóhundadeildar Hunda-
ræktarfélags Íslands og á sjálf þrjá 
hunda af Whipped- kyni.

„Hlaupið var hannað til að koma í 
stað kanínuveiða en mjóhundar voru 
upphaflega ræktaðir til veiða, sér í 
lagi kanínuveiða sem í dag eru  víðast 
hvar ólöglegar. Beitu hlaupið  veitir 

hundunum því útrás fyrir eðlið,“ 
segir Kristín. Hlaupið er bæði fyrir 
stærri og minni mjóhunda. 

Fyrir hverja æfingu er lögð braut 
sem hundarnir hlaupa eftir. Það 
er gert með því að draga spotta úr 
beituhlaupskeflinu og leggja það í 
ýmsum hlykkjum með ákveðnum 
aðferðum. Í enda spottans er fest 
annaðhvort héraskinn, plastpoka-
ræmur eða tuskudýr. Hundunum 
er síðan stillt upp við enda braut-
arinnar, tveimur í einu, og sleppt 
þegar tækið er sett af stað og  dregur 
bandið á allt að 90 km hraða á 

Mjóhundar elska beituhlaup
Beituhlaup er veiðiíþrótt sem hönnuð er fyrir mjóhunda. Þannig geta þeir fengið útrás fyrir eðli sitt sem felst í því að elta uppi og 
veiða kanínur. Sportið hefur verið stundað á Íslandi síðastliðin ár og veitir bæði hundum og eigendum ómælda skemmtun og gleði.

Hundarnir fá að ná beitunni í lok hlaupsins.

Hundarnir eru afar spenntir áður en þeir 
fá að spretta úr spori.  MYND/BINNIÓ

Hundarnir hlaupa 
með létta múla 

sem eru sérstak-
lega hannaðir til 

að þeir geti opnað 
munninn og andað 

auðveldlega. „Það 
kemur í veg fyrir 

að þeir geti glefsað 
hver í annan og 

kemur í veg fyrir að 
þeir slasi sig ef þeir 
ná að bíta í beituna 

á hlaupum,“ segir 
Kristín.

MYND/BINNIÓ

Gott verð Góð næringNáttúruleg hráefni



KYNNING − AUGLÝSING Gæludýr17. MAÍ 2014  LAUGARDAGUR 3

V ið höfum ræktað Bor-
der Collie, Briard og 
Australian Shepherd 

( Aussie), sem eru af fjárhunda-
kyni, síðastliðin nítján ár. Pedi-
gree-fóðrið hefur reynst okkur 
afar vel við ræktun hundanna en 
við höfum eingöngu notað þurr-
fóður frá Pedigree síðastliðin í 
tíu ár,“ útskýrir Lára Birgis dóttir 
hundaræktandi en hún rekur 
Hundaskóla Heimsenda Hunda 
ásamt Birni Ólafssyni, hunda-
þjálfara og hundaatferlisfræðingi.

Lára er menntaður búfræð-
ingur og hefur einnig sótt nám-
skeið um ræktun og sýningar er-
lendis. Þá hefur Lára sýnt á Crufts 
og Westminster, virtustu hunda-
sýningum í hundaheiminum. 

Meistarinn þeirra Láru og 
Björns, Heimsenda Rauði Refur, 
var sýndur á Crufts í Englandi á 
síðasta ári, fyrstur hunda rækt-
aðra á Ísland. Rebbi, eins og hann 
er kallaður, er nú glæsilegur Aust-
ralian Shepherd-öldungur en 
hann hefur verið fóðraður á Pe-
digdree frá því hann var hvolpur.

Reynslumiklir ræktendur 
og hundaþjálfarar
Lára og Björn eru ræktendur árs-
ins 2013 í Hundaræktunarfélagi 
Íslands. Á ferlinum hafa þau átt 
og ræktað yfir fjörutíu meistara 
og segir Lára fóðrun gegna mikil-
vægu hlutverki við ræktun og 
þjálfun hunda.  

„Það skemmtilegasta sem við 
gerum er að leiðbeina nýjum 
hundaeiganda við að eignast 
góðan og vel þjálfaðan hund. Við 
förum sjálf árlega utan á nám-
skeið til að læra meira um  ræktun, 
hundaþjálfun og um fóðrun 
hunda,“ segir Lára.

„Það er ekkert til sem heitir 
slæmur hundur heldur  einungis 
óvanur hundaeigandi. Gott fóður 
er ekki síður mikilvægt en að 
kenna hundinum góða siði á já-
kvæðan og skemmtilegan hátt. 
Það er okkar reynsla að hund-
arnir fóðrast vel á Pedigree. 
Feldurinn verður skínandi fal-
legur og fóðrið er lystugt. Það er 
aðgengilegt og á góðu verði sem 
skiptir miklu máli.“

Góð meðmæli
„Á síðustu tíu árum hefur vaxið 
upp hjá okkur heil kynslóð hunda 
sem eingöngu hafa verið fóð raðir 
á Pedigree en við höfum prófað 
f lestar gerðir fóðursins, allt frá 
hvolpafóðri til fóðurs fyrir elstu 
hundana. Það finnst mér segja 
allt sem segja þarf um Pedigree,” 
segir Lára.

Nánari upplýsingar um Heims-
endaræktun og Hundaskóla 
Heimsenda Hunda Láru og Björns 
má finna á vefsíðunum www.
heimsendahundar.net og www.
hundaskoli.net.

Ræktendur 
ársins nota 
Pedigree
Björn Ólafsson og Lára Birgisdóttir hafa ræktað hunda hátt í 
tuttugu ár undir heitinu Heimsenda Hundar. Í tíu ár hafa þau 
eingöngu notað fóður frá Pedigree með góðum árangri og eru 
ræktendur ársins 2013 í Hundaræktunarfélagi Íslands.

Lára Birgis-
dóttir og Björn 
Ólafsson, 
hundaræktendur 
hjá Heimsenda 
Hundum, með 
2 og hálfrar viku 
gamla Australian 
Shepherd-hvolpa.
MYND/VILHELM
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Ágústa Pétursdóttir, markaðsfulltrúi 
hjá Petco ehf., umboðsaðila Pet 
Head, segir fólk f ljótt sjá mun á 

feldi dýra sinna eftir meðhöndlun með Pet 
Head. Sjálf hefur hún notað 
vöruna á sex sýningarhunda 
í langan tíma og hefur mjög 
góða reynslu af henni. 

„Ég nota 
sjampóið einu 
sinni í viku til 
að halda feld-
inum  fallegum 
en það er nægi-
legt að þvo dýr-
unum einu sinni 
í mánuði,“ út-
skýrir hún.

„Allir hundar 
og kettir þola 
Pet Head-vör-
urnar, enda eru 
þær banda rískar 
gæðavörur frá 
sama fyrirtæki 
og hársnyrtivör-
urnar Bed Head 
sem fólk notar 
og þekkir,“ segir 
Ágústa. „Vörur-
nar eru náttúrulegar.“

Margir kannast við 
þegar feldur á dýrinu 

flækist. Flækju-
úðinn Dogs 
B.F.F frá Pet Head er 
nauðsynlegur í þeim til-

fellum og auðveldar mjög um-
hirðu dýrsins. 

„Hestamenn eru  einnig 
farnir að nota úðann með 
góðum árangri,“ segir Ágústa, 

sem byrjaði að rækta og sýna 
hunda aðeins tíu ára gömul með 

systur sinni, Bryndísi Péturs-
dóttur, eiganda Petco ehf. Þær 
þekkja því vel hvað hentar dýr-
unum. 

Argan-olía er það besta sem 
hægt er að fá í hárvörum en hún 

er notuð í Pet Head 
sem gerir feldinn 
mjúkan og fallegan.  

„Ég hef alltaf haft 
áhuga á hundum, 
hundarækt og rækt-
unarsýningum,“ segir 
Ágústa en þær Bryn-
dís hafa náð framúr-
skarandi árangri með 
hunda sína og marg-
sinnis fengið hæstu 
einkunn. Þær eru með 
Cocker Spaniel sem er 
með síðan feld og þarf 
mikla umhirðu. 

„Það er mikilvægt að halda 
feldinum vel hirtum og fal-
legum, rétt eins og 
þarf að velja gæða-
fóður fyrir dýrið. 
Það sést f ljótt á 
feldinum  hvernig 
hundinum líður 
og þess vegna hef 
ég valið Pet Head,“ 
segir Ágústa enn 
fremur.

Petco hóf inn-
flutning á Pet Head 
árið 2010 og hefur 
það verið á mark-
aði hér síðan og fæst 

í helstu gæludýrabúðum og dýra-
læknastofum.  
Vinsælar feldvörur eru til fyrir kisur; 
sjampó, þurrsjampó, flækjuúði og 
lyktarúði. Þessar vörur henta fyrir 
alla heimilisketti.

Gæludýrin elska 
Pet Head
 Þeir sem hugsa vel um gæludýrin sín 
þekkja Pet Head-snyrtivörur. Þær 
samanstanda af sjampói, næringu, 
hreinsikremum og  flækjuúða sem henta 
öllum tegundum af feldi.

Ágústa Pétursdóttir segir að feldur hunda og katta verði fallegur með Pet Head-snyrtivörum. MYNDIR/DANÍEL
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HVAR FÆST PET HEAD?
Í verslunum fyrir gæludýr 
og hjá dýralæknum. Sjá 
nánar á heimasíðunni 
www.pethead.is og á 
Facebook.

Julius-K9 hafa verið kosin bestu beislin frá 2010 
af leiðandi hundatímaritum í Evrópu 

Beislin lýsa í myrkri
Julius-K9 beislin eru notuð af lögreglu og björgunarsveitum víðsvegar um heiminn

Júlíus-K9 hefur skapað nýjar stefnur í heimi hunda og tísku. Þekktasta vörumerkið K-9 Power harness hefur 
sett mark sitt á hundaheiminn.

Julius K9 ® hefur í meira en 10 ár verið í fremstu röð fyrirtækja í Evrópu á sviði íþrótta hunda, þjónustu hunda, 
fjölskyldu hunda, búnaði og öðrum aukabúnaði. 

Á þessum tíma hefur félagið náð leiðandi stöðu meðal framleiðenda. 
Vörur Julius K-9 eru framleiddar í löndum ESB.

Julius K9 notar hluta af tekjum sínum til ýmissa 
hjálpar-og líknarstarfa, tengt hundum.

 Facebook - Julius K-9  Ísland


