
Traditionen tro vil vi gerne forkæle vores søde patienter ved 

juletid. Derfor giver vi en julegave til hunde og katte  

i perioden 1. – 22. december. 
 

Køb for min. 400 kr. for at få en gave til din hund 

Køb for min. 300 kr. for at få en gave til din kat 
 

Så tag din bedste ven i poten og kom ned til  

julehygge hos os 🎄🎁 

 



Julens tilbud 

Bliv set i mørket med B’seen 
hundelygter. 

Juletilbud: 2 stk. 60 kr. 
Spar 58-78 kr. 

Kender du nogen med kæledyr, 
så er der stor sandsynlighed for, 
at et gavekort vil bringe glæde. 

Juletilbud: Spar 10% på 
gavekort* 
(20% hvis du er medlem af 
AniPlan) 

*kan benyttes til både dyrlægeydelser og i Petshoppen. 

 

Dejlige 
natursnacks 

Juletilbud: Spar 
20% ved køb af 
min. 3 stk. 
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Få dit kæledyr sikkert gennem nytårsaften 
  
Her er lidt gode råd til, hvordan du og dit kæledyr kommer bedst gennem nytårsaften. 
Ring gerne til os for råd og vejledning på 49 20 30 16. 
 
God tid før nytårsaften: 
• Træn din hund til ikke at være bange for fyrværkeri. Tal med veterinærsygeplejersken på 

dyreklinikken om dette. 
• Kontakt din dyrlæge i god tid hvis du ved, at hunden eller katten bliver meget bange, og du ønsker, 

at den skal have noget beroligende nytårsaften.  
• Kontakt en hundepension på landet eller lej et sommerhus et øde sted, hvis du ønsker at skåne 

hunden for fyrværkeriet.  
 
I dagene før nytårsaften:  
• Tal med naboerne om, hvornår og hvordan de har tænkt sig at skyde nytåret ind. Tal også med 

børnene i nabolaget. Fortæl dem, at dyr nemt kan blive forskrækkede, og forklar børnene hvordan 
de kan vise hensyn overfor dyrene.  

• Hold altid hunden i line når I færdes uden for hjemmet. Hunden kan blive forskrækket og flygte, hvis 
den overraskes af fyrværkeri.  

 
På selve dagen:  
• Sørg for at motionere hunden rigtigt grundigt tidligt på dagen. En god lang tur i skoven eller på 

stranden vil hjælpe hunden til af slappe af senere på aftenen.  
• Straf eller ynk endelig ikke hunden eller katten, hvis den viser utryghed ved fyrværkeri. Forsøg i 

stedet at aflede hundens opmærksomhed med lidt sjov leg, træning eller noget andet dyret holder 
af.  

• Hvis hunden eller katten er utryg og gemmer sig, eksempelvis under sofaen, så lad den være dér. 
Forsøg ikke at trække den frem fra dens gemmested.  

• Giv kun dyret medicin ifølge aftale med dyrlægen. Giv aldrig dyret medicin ordineret til mennesker.  
• Træk gardinerne for så hunden eller katten ikke ser de kraftige lysglimt – de kan nemlig godt 

forbinde lysglimtene med den ubehagelige lyd, og det kan gøre den mere utryg.  
• Tænd for musikken. Hvis man lader musikken spille i et tilpas højt leje, kan det virke camouflerede 

på fyrværkerilyde.  
• Lad ikke dyret være alene. Sørg for at den har selskab og at den er optaget af noget interessant, som 

f.eks. et stort, saftigt kødben, søgen efter godbidder eller lidt nyt legetøj. Sjov beskæftigelse kan 
være med til at aflede hundens eller kattens opmærksomhed fra bragene udenfor.  

• Husk på, at spirituspåvirkede menneskers adfærd virker "mystisk" på mange dyr, og at det kan 
forstærke dens angst.  

 
Forsøg ALDRIG at vise dyrene, "at fyrværkeri ikke er farligt", ved at tage dem hen til fyrværkeriet. De 
forstår det alligevel ikke, og oplevelsen kan forrette mere skade end gavn.  
 

 Vi ønsker alle et godt og kæledyrs venligt nytår!  



Klinikkens 

åbningstider mellem 

jul og nytår 
 

Vi holder åbent alle hverdage, som vi 

plejer, og har lukket d. 25. og 26. 

december. 

Der vil være begrænsede tider til 

vaccinationer, da vi har ekstra travlt i 

dagene imellem jul og nytår. 

 

Vi glæder os til at se dig og dit 

kæledyr på Nordkystens Dyrehospital 

 



 
Hvis ikke du allerede har givet os din anmeldelse på Trustpilot, vil vi 
blive meget glade, hvis du vil bruge et par minutter på at bedømme 

dit besøg på vores dyrehospital, Petshop eller hundevask. 
Klik her for at give os din vurdering. 

 

Tak for din hjælp ! 

Er du ikke 
medlem af 
AniPlan endnu? 
Få glæde af 
fordelene ved 
tilmelding i dag!  

Særtilbud 
For medlemmer af AniPlan 

Tilbuddene kan benyttes t.o.m.  
d. 29.12.2017 og gælder både hund og kat. 

I denne måned har vi hele 2 særtilbud: 
 

1. Gratis kredsløbsundersøgelse i 
forbindelse med 
nytårsmedicinering 
 

2. Spar 20% på gavekort 
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