
 
Hundehaven Potefryd søger FRIVILLIGE HUNDEPASSERE 

 

• Elsker du hunde? 
• Har du et par timer i ugen, som du kan bruge sammen med de skønneste firbenede i hele verden? 
• Så bliv frivillig hundepasser i Foreningen Hundehaven Potefryd i Brabrand. 

Hundehaven Potefryd 
Er en frivillige forening og dagpleje for hunde i Århus, hvor hundeejere kan aflevere hunden om morgenen, inden de tager 
på arbejde, og hente den igen efter arbejde. Så har hunden haft en god dag med leg med hundekammeraterne og vender 
hjem velstimuleret og glad. Vi har 2 fastansatte medarbejdere, mere end 10 frivillige og et par praktikanter.  
Foreningens vision er en verden, hvor alle hunde bliver behandlet godt og har det godt. Vi har fokus på hundens trivsel i 
alle aspekter af en hunds liv, hvilket bl.a. handler om socialisering og stimulering af hunden fysisk og psykisk.  
 
Dette er du, som frivillig, med til at sikre, og hundene vil give dig max kærlighed som tak for din indsats. 

Opgaver 
-Nusse og kæle med hundene 
-Lufte hunde før og efter middagslur 
-Lege med hundene 
-Stimulere hundene i vores sansehave 
-Hjælpe med praktiske opgaver i legehallen 
-Ad-hoc opgaver, som du evt. selv brænder for 
at sætte i gang. 

Hvad får du ud af det? 
-Glæde, pga. DIG har hundene et godt 
hundeliv 
-Hundenes ubetingede kærlighed 
-Hunde gør glad i låget 
-Tonsvis af grin  

-Den bedste følelse af nærhed i verden er med hunde. 
-1 mio. hundekys – hver eneste gang du kommer!! 
-Socialt samvær, grin og hygge med de andre frivillige. 
-Mulighed for at deltage i gratis temaaftener om hunde. 
-Hyggelige arrangementer med de andre frivillige. 

Hvor mange timer? 
Du skal kunne afsætte tid af til mindst 1 vagt i ugen á 2,5-3 
timer.  
Vagterne ligger fra mandag – fredag. 
Tidsrum: 7.30 -10.00 eller 14.00-17.00.  
 
Du er aldrig alene på vagt.  
 

Krav til dig 
Du skal forpligtige dig til at være frivillig i 
mindst 6 måneder. 

-Du elsker hunde. 
-Du må gerne have kendskab til eller erfaring 
med hunde – ikke et krav. 
-Vi ser gerne, at du er stabil og ikke melder 
afbud for ofte. 
-Du har en positiv indstilling til hunde. 
-Du ved, at man kommer længst med 
godbidder. 
-Du er ikke bange for at samle en ”pølle” op. 

 
Kontakt 

 
Foreningen Hundehaven Potefryd 

 

 
 

Edwin Rahrs Vej 78 
8220 Brabrand 

www.hundehavenpotefryd.dk (vi er også på Facebook) 
info@hundehavenpotefryd.dk (Anette) 

Tlf. 50 51 66 68 

 

http://www.hundehavenpotefryd.dk/
mailto:info@hundehavenpotefryd.dk

