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Hundecharme à la carte
{ tekst: tine harden, maise njor og lotte malmgren }

Hvordan vælger man de bedste skud ud af 2857 fotos?
Vi bad fotograf Tine Harden og skribent Maise Njor, der sammen
har udgivet blandt andet bogen »Sit! Fortællinger fra et hundeliv«
– om hjælp til at kåre vinderne i vores fotokonkurrence
Vuffelivauw.
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foto, fordi det viser,
hvad det også vil sige
at have hund.
Foto: Tamar Svendsen
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Nåååeee! Den er sød!.
Faktisk nærmest for nuttet
Fantastisk billede! Det er jo faktisk
sådan, alle os over 40 ville se ud,
hvis man spillede en løbevideo af os
i slowmotion. Foto: Ditte Hesselborg
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Foto: Anne-Dorthe Wilms
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Vi er vilde med Coby,
også selvom den
ligner et ryatæppe
knyttet af en rasende
islænding. Foto:
Mette H. Larsen
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Den ligner jo nærmest en skulptur af Robert
Jacobsen. Man kan så være lidt bekymret for
fotografens mentale helbred. Hvem lægger sig og
mosler nede i vådt sand for at tage billede af sin
hund? Foto: Stig Martin Andersen

Lauritz har så klart
forstået at få sig en
kølende dukkert
uden sine
menneskers hjælp.
Men hvornår lærer
hunde at betjene en
barbermaskine, så
de kan få pelsen af
om sommeren? Foto:
Anne Christiansen
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Faktisk burde prisen gå til hønen. Den må være verdens
modigste stykke fjerkræ. Foto: Tine Tom-Petersen
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Hunde, forklar os lige. Hvad er det, der er
så fedt ved at stikke hovedet ud ad en
hurtigtkørende bil?! Foto: Nina Poulsen
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Godt gået, Sydney. Cyklen er
hundens bedste ven! Og hvorfor
gå, hvis man kan få et lift.
Foto: Henriette Andreasen

2

3

4

5

Vi trøster
1 Vi vil gerne give en præmie til en, som har så meget
mod, at de har anskaffet sig en gravhund. 2 Lucca er
klædt på til det danske sommervejr – men tossen har
jo taget gummistøvlerne omvendt på bagbenene. 3
Man kan vel altid prøve – også selvom man ikke lige
ved, hvordan en parring skal ordnes. 4 Den her hund
ser ud, som om den har en del tanker i sit hoved. Eller
også synes den bare, at fotografen ligner et egern. Man
ved aldrig med hunde. 5 Det er, som om hunde insisterer på at have dårlig ånde! Hvis ikke de har det, når
de står op, skal de nok sørge for at få det i løbet af dagen.

Foto: Emil Rihn Hansen, Anne Søegaard, Peter Glunz, Lisbeth Nielsen og Mette Bech
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