
    

Tirsdag, den 24. august 2021 

PRESSEMEDDELELSE 

HUNDEN I FOKUS: En lykkepille i pels 
 

I weekenden den 28. og 29. august får menneskets bedste ven, hunden, lov til at tage sine flinke mennesker 

med til årets hunde-event på Vilhelmsborg. I stedet for hestevrinsk vil det nationale hestesportscenter fyldes 

af kække bjæf, logrende haler og glade smil, når Dansk Kennel Klub afholder HUND I FOKUS med udsigt til 

hundekunster, danmarksmesterskaber, masser af hunde-hygge og inspiration til køb af – den rigtige - hund. 
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Hver eneste dag, året rundt, sætter hundenes interesseorganisation, Dansk Kennel Klub (DKK), hunden i 

fokus. Men én gang om året samler DKK alle de aktiviteter, man overhovedet kan tænke på, når man tænker 

på hund - på et og samme sted, på samme tidspunkt. I år er det sted Vilhelmsborg, 10 km syd for Aarhus. Og 

alle er inviteret til at komme og deltage – der er gratis adgang for både hund og ejer hele weekenden! 

Der bliver garanti for hundekys og hundetricks i verdensklasse, når Dansk Kennel Klub omdanner det 

nationale hestesportscenter til lidt af et slaraffenland for både hunde og hundeejere. Og der bliver ikke 

sparet på hverken mangfoldigheden eller kærligheden til de firbenede, når hundredvis af hunderacer sætter 

hinanden stævne:  

Ingen anden dyreart fås i så mange forskellige udgaver. Godt 300 forskellige racer. Pelset eller nøgen. Krøllet 

eller glat. Hurtig eller langsom. Fra 2 kilo til 100 kilo. Kom og mød dem alle, når de bl.a. dyster om at vinde 

Danmarksmesterskabet i hundesportsgrenene agility, lydighed, rally og heelwork to music – eller kaster sig 

over forhindringerne på K9-forhindringsbanen.  

Weekenden igennem er der masser af aktiviteter for både to- og firbenede: Du kan f.eks. snuse til nose work, 

komme i form på hunde-fitness-banen – eller hvad med at prøve scurry, hoopers eller at løbe om kap med 

de lynhurtige mynder på lure coursing-banen? Der er også masser af aktiviteter specielt til børn og barnlige 

sjæle, bl.a. en gigantisk hoppeborg – weekendens eneste aktivitet, hvor hundeklør er knap så velkomne… 

  



 

 

Bekæmper hudsult, stress og ensomhed 

Menneskets relation til hunde er helt særlig. I tusindvis af år har hundene hjulpet os med at løse 

arbejdsfunktioner, som jagthunde, hyrdehunde, gårdhunde, vagthunde, trækhunde og selskabshunde. 

Under cornapandemien har tusindvis af hunde været en decideret lykkepille i pels, når de med logrende hale 

har fået hjemsendte, stressede og deprimerede danskere op af sofaen og med ud på tur. De har hjulpet 

enlige, ældre og udsatte personer med at bekæmpe både ensomhed og hudsult og de har samlet 

børnefamilier. Nu beviser en helt dugfrisk dansk undersøgelse desuden, at hunden virkelig er menneskets 

bedste ven – og der findes hele 810.000 af dem fordelt i hvert femte danske hjem. Det forstår DKK´s 

adfærdskonsulent, Lise Lotte Christensen godt:  

”Hunde formår at åbne menneskers hjerter på en måde, som ingen andre dyr gør. Men hunden er samtidig 

en livsstil – og en livslang forpligtelse med alt hvad det indebærer af gummistøvler, motion og røde kinder. I 

disse So-Me-tider er hunden en fantastisk modvægt til alt det, vi – måske ubevist - måler os op imod på 

Instagram og facebook: Hunden måler og vejer dig ikke; den elsker dig for den, du er. Vi vil alle sammen 

gerne anerkendes, men når vi går på job, er der sjældent nogen, der er uundværlige. Det er du for hunden. 

Og det er rart, at nogen accepterer dig som du er og har brug for dig - uanset om du har dårlig ånde eller 

pastasovs ned ad tøjet. Og giver dig samme velkomst, uanset om du har været væk i tyve minutter eller to 

dage.” 
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Mennesket har stadig brug for hunden 

Du kan ikke købe en hund med hjem fra Hund i fokus, men weekenden er en god lejlighed til at lære de 

forskellige hunderacer at kende - det giver en større sikkerhed for, at du får valgt en hund, som passer til 

hele familien: 

”Det vigtigste ved valg af hund er ikke, hvordan den ser ud, men hvordan den er – og hvordan det, den er 

skabt til, passer til det, du kan tilbyde den. Hunderacerne ser ikke kun meget forskellige ud - de er også vidt 

forskellige indvendigt. I weekenden kan du hundene i aktion, og så bliver det meget nemmere at læse dens 

”brugsanvisning”; dens medfødte instinkter, mentalitet, fysik og behov og finde ud af, om den kan passe ind i 

dit liv,” siger hun.  

”I Dansk Kennel Klub vil vi gerne fejre hunden og i weekenden sætter vi fokus på den ubetingede kærlighed, 

hunden giver den os. Og nok siger man, at de fleste familiehunde i dag er blevet arbejdsløse – men hundens 

umiddelbarhed og dens væren i nuet har vi mennesker stadig brug for – i dag måske mere end nogensinde 

før,” forklarer Lise Lotte Christensen. 

 



 
Dansk Kennel Klubs adfærdskonsulent, Lise Lotte Christensen med  

gravhundehvalp og golden retriever. Foto: Dansk Kennel Klub  

Hvor og hvornår: 

Dato: 28. - 29. august 2021 

Adresse: Vilhelmsborg, Bedervej 101, 8320 Mårslet. 

Indgang: GRATIS adgang hele weekenden for både to- og firbenede. Alle venlige hunde - over 3 måneder - er 

velkomne. Hunde skal være iført fast line – flexliner og løse hunde skal helst gerne blive hjemme. 

 

Mediekontakt: 

Ønsker du mere information eller interviews, så kontakt presseansvarlig for Dansk Kennel Klubs Hund i fokus:  

 
 

Louise Støy 

Tlf. 56 18 81 48 

Email: lost@dkk.dk 

 

mailto:lost@dkk.dk


Ønsker du mere information om K9 Biathlon, så kontakt venligst projektleder og arrangør:  

 

Lotte Höhrmann 

Tlf: Tlf 22 77 07 06  

Email: info@lilleskovslot.dk 

Kort om Dansk Kennel Klub:  

Dansk Kennel Klub (DKK) er Danmarks største organisation for hundeejere med ca. 30.000 medlemmer i 

selve DKK og ca. 40.000 medlemmer i de 72 tilsluttede racespecialklubber. Man kan være medlem, hvad 

enten man har en racehund, en blandingshund eller måske blot holder af hunde. DKK er stiftet i 1897 og 

beskæftiger sig med stort set alle sider af hundelivet i Danmark f.eks. rådgivning om valg af hund, barn og 

hund-undervisning i folkeskolen, hvalpemotivation, kørekort til hund, træning, prøver, konkurrencer, 

udstilling, avl og stambogsføring, støtte til forskning – og ikke mindst med hundes velfærd generelt.   

 

PROGRAM FOR HUND I FOKUS: 
 

OPLEVELSER FOR DEM PÅ 4 BEN: 

• Hunde-fitness-bane  

• Hoopers 

• Nose Work  

• Lure coursing 

• Scurry 

• Forstyrrelses-cirkel  

• Tips og tricks til pelspleje  

• Kom og vis din hund – har din hund udstillings-potentiale? 

 

OPLEVELSER FOR DEM PÅ 2 BEN: 

Ved Hund i Fokus afvikles der desuden arrangementer, som man som hundefører på forhånd enten skal have 

tilmeldt sig eller have kvalificeret sig til, bl.a. konkurrencer, udstilling og ikke mindst DKK´s DM i forskellige 

hundesportsdiscipliner samt K9 biathlon: 

 

• Kom og mød DKK´s hundeinstruktør-team og få gode råd om træning og aktivering 

• Oplev hunderacerne i aktion, bl.a. beagle, leonberger og trøffelhunden, lagotto romagnolo, når 

Dansk Lagotto Klub afholder Trøffelsøgs-konkurrence og udstilling. Og fald i svime over babyer og 

hvalpe af de allermindste selskabshunderacer, som er på udstilling arrangeret af Klubben for små 

selskabshunde. 

• Oplev også handler-match – konkurrence mellem hundeførere, som ikke handler om hundens 

udseende, men om hvor god hundeføreren er til at fremvise sin hund. 

 

• Hundesportens Danmarksmesterskaber 2021 

LØRDAG den 28. august 

DM i Rally Lydighed (udendørs på Springstadion) 

mailto:info@lilleskovslot.dk


DM i Agility (indendørs Blå Hal) 

Årets hund i Heelwork To Music og Freestyle (indendørs i Gul Hal) 

SØNDAG den 29. august 

DM i Lydighed (udendørs på Springstadion) 

DM Agility (indendørs i Blå Hal) 

DM i Heelwork To Music og Freestyle (indendørs i Gul Hal) 

 

• K9 Biathlon:  

Der er også mulighed for at hoppe i løbetøjet og deltage til K9 Biathlon - et forhindringsløb med hund på 

enten 3, 6 eller 12 km. Du kan deltage i forhindringsløbet i fuldt dagslys, men som noget helt nyt har du i år 

også mulighed for at prøve banen i tusmørke.  

Eller du kan nøjes med at stille dig det strategisk rigtige sted og opleve, når hund og fører skal gennemføre 

de strabadserende - og ofte mudrede - forhindringer. (Insider-tip: Tømmerflåden er altid et publikums-hit!) 

Tilmelding til K9 Biathlons dagsløb foregår her: https://www.sportstiming.dk/event/8157 

Sidste tilmelding er torsdag den 28. august 2021 kl. 18.00. 

Tilmelding til tusmørkeløbene foregår løbende hen over weekenden. 

 

• "Food trucks" 

Bl.a. "The Burgery” og Vilhelmsborgs kaffe- og sandwichbod på standpladsen - åben fra kl. 10.00 samt café 

Tyttens Madborg i Opvisningshallen – åben fra kl. 7 med bl.a. morgenmad, kaffe, the, sodavand samt frokost 

og aftensmad. 

• Hoppeborg og popcornmaskine  

For børn (og barnlige sjæle). 


