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o Dagens namn
I dag har Klas namnsdag.
n Klas är en tysk variant av
Nikolaus som har använts i
Sverige sedan 1300-talet,
fast då stavades det Klaus.
Nikolaus är ett grekiskt
namn sammansatt av två
ord som betyder seger och
folk. Inom adeln har namnet traditionellt skrivits
Claes eller Claès. I almanackan har det funnits sedan 1769. Mest populärt var
Klas från 1940 till 1970. Det
är vanligt som dubbelnamn,
till exempel Claes-Göran
och Klas-Erik. Antalet
namnbärare är runt 40 000,
runt 16 000 har det som tilltalsnamn. Stavningarna är
flera, men den klart vanligaste är Claes.

o Snart födelsedag ?

Fyller du eller någon familjemedlem jämnt? Varför inte
uppmärksamma det i DD?
Tipsa oss i god tid
före födelsedagen:
dalfolk@daladem.se

o Skriv Minnesord

Välkommen att skicka in ett
minnesord över avliden anhörig. Minnesord ska vara undertecknat med namn och
högst 2000 nedslag långt. Ju
kortare text, desto större chans
att få med hela texten.
DD förbehåller sig rätten att:
Redigera, korta samt avstå från
att publicera text som faller utanför vår policy. Texten ska inte
vara skriven till, utan handla om
den avlidna.
Skicka texten via e-post till:
dalfolk@daladem.se
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Vid utlandsresa med djur finns mycket att tänka på
– men få djurägare har koll på vilka regler som gäller

Populärt att ta med husdjuret på semestern
Falun Var tredje djurägare tar med sitt husdjur på semestern, men
tre fjärdedelar av dem
känner inte till vilka
regler som gäller vid
utlandsresor med djur.
Några som emellertid
har koll på läget är Niclas Bentzer och Linnea
Nilsson-Waara, som ska
avmaska sin Siberian
husky Storm inför en
paddlingstur till Norge.
Få djurägare har koll på
reglerna när det gäller utlandsresa med djur. Det
visar AniCuras nya undersökning ”Husdjursbarometern”.
Dala-Demokraten träffar
Niclas Bentzer, Linnea
Nilsson-Waara och hunden Storm på AniCuras
djursjukhus i Falun. Storm
ska avmaskas – trion ska
nämligen paddla Nordens
längsta vattenväg.

Emil Nordh, veterinär på AniCura Falun, blandar avmaskningsmedlet i hundmat för bättre
smak.
FOTO: Maia Hörstadius

”

Storm tycker om att
följa med, så det är
klart han ska det.
Linnea Nilsson-Waara,
matte

– Den startar i Härjedalen,
går upp till Norge och avslutas i Göteborg, säger Niclas.
– Storm tycker om att
följa med, så det är klart
han ska det. Men han behöver ta ett piller mot
dvärgbandmask för att
komma över gränsen, säger Linnea Nilsson-Waara.

Storm är fyra år gammal

och har varit hos Niclas
och Linnea i ett halvår.
Han har ett blått och ett
brunt öga, något som inte
är helt ovanligt hos rasen
Siberian husky.
– Han följer alltid med oss
på det vi gör så länge det inte är för varmt. Han har följt
med på cykelturer, skidåk-

”

De är stenhårda
med avmaskning.
Ibland kan det bli
karantän och det
kan bli dyrt.
Ewa Jonsson,
AniCura Falun

Efter fem minuter är avmaskningen klar, och Storm är redo för att åka.

ning, paddling. Han får lära
sig massa nya saker, som att
sova i tält, säger Niclas.
På plats är också Ewa
Jonsson, marknadsansvarig på AniCura Falun Group. Hon tillägger att sällskapets nästa destination,
grannlandet Norge, faktiskt är ganska hårda när
det kommer till införsel av
djur i landet.

mat och matar Storm. Det
är inget krångel, han är en
väluppfostrad hund. Hela
processen tar cirka fem
minuter - fem minuter
som förhindrar de timmar
av problem som skulle
kunna uppstå om behandlingen uteblir.
Nu är Storm redo för att
korsa gränsen.

– De är stenhårda med av-

kanoten först. Vi fick locka
i honom genom att lägga
godis i den. Men han har
lärt sig att tycka det är kul,
nu hoppar han i direkt när
vi lägger kanoten i vattnet. När vi kommer fram
med flytvästen så syns det

maskning. Ibland blir det
karantän, och det är dyrt,
säger hon.
Veterinären Emil Nordh
plockar därför fram ett piller mot dvärgbandmask,
blandar det med lite hund-

– Han var rätt tveksam till
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”

Vi går igenom honom varje kväll,
känner över om
han har ont eller
har några fästingar.
Allt för att han ska
må bra.
Linnea Nilsson-Waara,
matte

att han blir taggad. Man
får ta det successivt så

Träning inför den kommande resan som

man inte tvingar honom
till något, säger Niclas.

– Vi går igenom honom

varje kväll, känner över
om han har ont eller har
några fästingar. Allt för att
han ska må bra. Annat
som krävs är såklart mat
och vatten, mycket kärlek
och raster, lägger Linnea
till.
Vem blir trött först, ni eller hunden?
– När vi fick honom hade
han inte så bra kondition.
Nu har han tränat upp
den. Han är en soldyrkare
trots att han är en Siberian
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ska gå på Nordens längsta vattenväg. Hunden Storm har avmaskats och är redo att följa med.

husky, och gillar att chilla.
Dessutom är han ursprungligen från Skåne, så
snö och vinter är nytt för
honom. Det märktes att
det var instinktivt när han
såg snö första gången, han
tyckte om det, säger Niclas.

Hur går det då till att flyga

med djur? Ewa Jonsson
berättar att olika flygbolag
har olika regler, så det är
bäst att kolla med det aktuella flygbolaget.
– Det krävs en godkänd
transportbur. Vissa mindre djur kan till och med
sitta i kabinen ibland. Något som alltid måste göras

”

Det krävs att
hunden har ett
bra psyke.
Ewa Jonsson,
AniCura Falun

är att anmäla djuren i förväg för att komma genom
tullen, säger hon.
Ewa tror det blir allt
vanligare att resa med
djur, framför allt bilresor
inom Europa. Att flyga är
inte lika vanligt. Hon be-

rättar att det kan bli jobbigt med mellanlandningar då djurägaren oftast inte får träffa sin pälsklädde
vän under lång tid.

Dela med dig av
livets stora ögonblick
– för halva priset!

– Det krävs att hunden har

Nu kan du som är prenumerant boka
familjeannonser för halva priset. Din
annons publiceras på dalademokraten.se
och i tidningen samt på familj.se.
Boka på kundservice.mittmedia.se/
dd/annonsera

ett bra psyke. Det kan bli
krångligt för hundar med
separationsångest. Sådant
skiljer sig från djur till
djur, vissa älskar att resa
och se nya platser medan
vissa skyr förändring. Då
är det bättre att låta husdjuret stanna hemma.

Text
Maia Hörstadius
maia.horstadius.lundblad@mittmedia.se

Gäller endast vid bokning via vår självbetjäning.
(Gäller ej sorgannonser)
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