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Overvejer du at få hund for første gang – eller at få en ny hund? 
Så er der først en række overvejelser, du skal gøre dig – uanset 
hvilken hund du gerne vil have. Du kan få hjælp på hjemmesiden 
www.klartilhund.dk , hvor du også kan tage en lille test. Du kan 
også se filmen Skal du have hund? på linket www.dkk.dk/skal-

duhavehund. Filmen varer 35 minutter og bør ses af enhver, der 
tænker på at anskaffe sig en hund.

Næste trin i anskaffelsen er at overveje, hvilken slags hund du 
skal have. Måske kender du en hund, som du godt kan lide. Eller 
måske har du selv engang haft en hund, som du elskede højt. 
Eller måske har du bare set en hund, som du synes godt om. 
Men er det baggrund nok til at træffe et valg?

Hunde er dejlige. Vi, der har beskæftiget os med hunde i mange 
år og ikke kunne forestille os at leve uden en hund ved vores 
side, ved om nogen, at hunde er dejlige. Men vi ved også, at 
hunde er meget forskellige. Det er de, fordi vi mennesker gen-
nem århundreder – ja for flere racers og typers vedkommende 
årtusinder – har avlet hundene til at kunne hjælpe os med helt 
forskellige opgaver.

Prøv at forestille dig en hund, som – gennem mange timer eller 
endda døgn – skal hjælpe jægeren med selvstændigt at følge 
et spor fra en elg eller bjørn. Hunden krydser alene gennem krat 
og mose, hvor jægeren ikke kan færdes, så den giver hals, dvs. 
gør, så jægeren kan høre, hvor den befinder sig.  Når hunden 
har indhentet byttet, skal den formå at fastholde det store dyr i 
et bestemt område ved at kredse om dyret og gøre udfald, dvs. 
bide efter det, hvis det forsøger at flygte. Kun på den måde kan 
jægeren nå frem, komme på skudhold og nedlægge dyret.

Der findes hunderacer, som er fantastiske til netop denne form 
for jagt: De har store jagtlyst, er meget selvstændige og modige, 
går gerne lagt væk fra ejeren og er ret gøende. Men prøv også at 
overveje, hvordan nogle af de samme egenskaber kan udgøre et 
problem, hvis du skal have hunden som almindelig familiehund.

Vælg den rigtige hund
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Eller prøv at forestille dig en hund, som er avlet til at vogte eje-
rens ejendom. Den skal ”sige til”, dvs. gø, når den hører nogen 
nærme sig. Den skal klart markere over for indtrængende, at 
her har de ikke noget at gøre. Det kan den gøre ved at knurre, 
gø højlydt, gøre udfald eller bide, hvis man fortsat trænger ind 
på dens enemærker. Sådanne hunde vil også typisk gerne have 
en ”zone af urørlighed” på min. 2-3 meter omkring sig, især i 
forhold til fremmede.

Prøv at overveje, hvad du skal tænke over med en sådan hund, 
hvis familiens børn har legekammerater på besøg, hvis I ofte har 
fremmede der går ind og ud af jeres hjem, når skraldemanden 
skal komme og lign.

Eller tænk på en hund, der er avlet til at tage mus og rotter på 
gårdene. Den skal være lynhurtig og gøre kort proces med de 
små uønskede gnavere. Men hvad med børnenes marsvin eller 
hamster og naboens kanin eller kat?

Det ligger i hundes natur at passe på deres nær-
område, men nogle hunderacer er mere gøende og 
vogtende end andre.

blAnDinGSHunDe
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Noget fælles – Noget sæRlIgt

Der er selvfølgelig en række grundlæggende egenskaber, som 
er fælles for alle hunde uanset race eller blanding. De gør, de 
graver, de springer op, de undersøger og gnaver i ting som hval-
pe. Hunhundene (tæverne) kommer i løbetid to gange om året. 
Og hanhundene er meget påvirkede og har svært ved at holde 
fokus, hvis der er en løbsk tæve i nærheden. 

De er flokdyr (i modsætning til f.eks. katte), og de er rovdyr (i 
modsætning til f.eks. heste, der er flugtdyr/byttedyr). Det bety-
der, at der er en eller anden grad af jagtlyst også kaldet byttedrift 
i alle hunde uanset størrelse, men slet ikke i samme målestok 
indenfor alle racer. Der er også en eller anden form for forsvar af 
territorium i alle hunde, men igen – graden at lyst til at forsvare 
territorie varierer meget fra race til race.

Vi taler gennemsnit. Hvis vi tager 100 Collier (af nogen kendt 
som Lassie-hunde), 100 gravhunde og 100 dobermanns, så vil 
der som gennemsnit være langt mere medfødt lyst til at jage og 
følge spor hos  gravhundene end hos collierne, og der vil være 

langt mere tilbøjelighed til at vogte territorium hos doberman-
nerne end hos collierne, mens collierne vil være mere tilbøjelige 
til at gø og løbe efter løbere på stien end dobermannen. 

Derfor kan der godt inden for den enkelte race findes individer, 
som kun i mindre omfang besidder de racetypiske egenskaber. 
Men chancen for at få en effektiv vagthund er langt større, hvis 
man vælger en dobermann, end hvis man vælger en collie.

norSk lunDeHunD
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Du SkAl kenDe  
Din HunDS rAce eller  
blAnDinGSrAcer 
Hundeloven forbyder hold af 13 racer og 
blandinger, hvori disse racer indgår. Det 
er dig, som ejer af hunden, der skal kunne 
dokumentere, at din hund ikke indeholder 
nogle af de forbudte hunde. Læs om de 
forbudte racer på retsinfo.dk. 

HVad så med blaNdINgeRNe?

Hvis man blander to racer, som hver for sig har nogenlunde samme 
arbejdsmæssige baggrund (f.eks. en spaniel og en retriever), så kan 
man også forvente, at hvalpene vil få samme type egenskaber, og 
man vil dermed have en temmelig god sikkerhed for at kunne forud-
sige hvalpenes temperament og adfærd.

Hvis man derimod blander to racer med helt forskellig arbejdsmæs-
sig baggrund (f.eks. jagt og vagt), så er udfaldet langt mere usik-
kert. Man kan ikke bare gå ud fra, at man så rammer ”midt i mel-
lem”, ligesom man ikke får mørkebrune hvalpe, fordi man parrer en 
lysebrun og en sort hund. Man kan oven i købet risikere, at man får 
blandet nogle egenskaber, som fungerer decideret dårligt sammen.

Derfor er det vigtigt at vide, præcis hvad en blandingshund indehol-
der, så man kan vurdere, om det er hund, der passer til en.

blAnDinGSHunD
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HVad passeR tIl mIg?

Begynd med at stille dig selv dette spørgsmål: ”Hvad vil jeg finde 
irriterende, uønsket – eller måske endda umuligt – at håndtere ved 
en hund?” At den er meget gøende? At den er svær at holde hjem-
me i sin egen have – uden et højt hegn? At den – efter den er blevet 
voksen - ikke bryder sig om andre hunde af samme køn, så man ikke 
kan lade den gå løs? At der skal bruges mindst 1-2 time om ugen 
på grundig pelspleje? At den er meget nysgerrig og selvstændig og 
tilbøjelig til at ”gøre som det passer den”?

Vær ærlig i dine svar og skriv dem evt. ned, så du har dem ved hån-
den, når du begynder at kigge nærmere på forskellige typer og racer. 
Man bliver nemlig nemt afledt, når man begynder at kigge på billeder.

Når vi læser om hundenes egenskaber, er vi tilbøjelige til at blande 
vores egen selvopfattelse ind i sagen. Ord som modig, kvik, energisk 
og selvstændig er plusord i manges ører. Sådan kan vi godt lide at 
opfatte os selv. Eller måske opfatter vi ikke os selv sådan men ville 
bare ønske, at vi var f.eks. modige og selvstændige.

bicHon HAvAnAiS

Hvis du vælger en blandingshund, skal du også 
sætte dig ind i dens baggrund - de forskellige 
racers brugsbaggrund vil give vigtig information 
om dens adfærd og behov. 
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bagsIdeN af medaljeN

Her skal man for alvor tænke sig om. For hvad er bagsiden af 
medaljen, hvis en hund er modig? Det kan betyde, at man ikke 
skal regne med, at den vil kunne enes med andre hunde af sam-
me køn, når den er blevet kønsmoden i 12-15 måneders alderen. 
Det stiller krav til, hvor og hvordan man kan lufte den og til, 
hvem der kan gå med den.

Hvad betyder det, at hunden har stor jagtlyst og er meget selv-
stændig? Det kan f.eks. betyde, at det kan være en ganske kræ-
vende og dyr opgave at hegne sin grund ind, så hunden ikke 
smutter, så snart den får fært af noget interessant.

Og hvad med vagtsomhed? Det kan hænge sammen med en ge-
nerel hang til at ”sige til” – altså gø – så snart hunden hører el-
ler får øje på noget, f.eks. naboen, der tillader sig at bevæge sig 
rundt inde i sin egen have, eller på forbipasserende på fortovet.

VæR RealIstIsk – foR HuNdeNs skyld

En undersøgelse foretaget af YouGov i forsommeren 2014 viste, 
at over 10 % har fortrudt anskaffelsen af et kæledyr – herunder 
hunde. Det betyder, at mange fysisk raske, unge hunde hvert 
år ender deres dage hos dyrlægen. Nogle af hundene forsøges 
videresolgt eller omplaceret via internater. Men desværre er det 
ofte ikke muligt, fordi ejeren ikke søgte hjælp i tide og hunden 
har fået indarbejdet så negative adfærdsmønstre, at den ikke 
kan fungere i et nyt hjem.

Vi skal forsøge at undgå at bringe os og hunden i den situation. 
Nogle af de hjem, hvor man har fortrudt anskaffelsen af en hund, 
skulle nok slet ikke have haft en hund overhovedet. Her har man 
ikke sat sig ind i, at det kræver både tid, penge og tålmodighed 
at være hundeejer. Andre skulle have haft en mindre krævende 
hund. De har ikke sat sig ind i, hvor forskellige de flere hundrede 
anerkendte hunderacer egentlig er. 

Vi har aldrig hørt om nogen, der har følt sig nødsaget til at få 
aflivet en fysisk rask hund, fordi den var for kedelig eller for nem 
at omgås. Tværtimod er der altid efterspørgsel efter venlige, 
nemme hunde. 

Hvis man er førstegangshundeejer, hvis man ved, at man ikke 
er så god til at være konsekvent i sin opdragelse, eller hvis man 
ikke har god tid til at træne med hunden til daglig, så er det mest 
overkommeligt at vælge en hund, som både er fremavlet til at 
skulle samarbejde med føreren frem for at arbejde selvstæn-
digt og som har forholdsvis lavt forsvar/skarphed. Hunde som 
er selvstændige, men stadig med et forholdsvis lavt forsvar/
skarphed, er en større mundfuld, men kan typisk håndteres, hvis 
man er indstillet på at gøre en særlig indsats mht. det praktiske 
hundehold – f.eks. indhegning af haven og lufteture i snor og 
samtidig er udstyret med en del humoristisk sans, når hunden 
handler på ”egen pote”.

Et aktivt liv med oplevelser og 
beskæftigelse i løbet af dagen giver en 
velafbalanceret, træt og glad hund.
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I Danmark finder vi ca. 250 hunderacer, på verdensplan 600+ racer. 
I de næste afsnit finder du over 100 af de hyppigst forekommende 
racer, grupperet og omtalt som ”typer”. Hvert afsnit er opbygget på 
samme måde. Først står der lidt generelt om, hvad der er værd at 
vide om denne hundetype. Så gives der eksempler på 3 racer inden 
for typen. Ud for racerne er markeret, hvor de typisk placerer sig på 
en skala over nogle af de egenskaber, vi har beskrevet ovenfor. En-
delig nævner vi 10-15 andre racer af samme type, som man kan se 
nærmere på, men som vi ikke har plads til at beskrive særskilt her. 

Bemærk, at nogle racer er placeret i flere grupper, fordi de har en 
baggrund og dermed nogle træk, som hører hjemme i flere grupper, 
f.eks. gravhunde, som både har egenskaber, der hører hjemme i kate-
gorien drivende hunde og i kategorien terriere, grav- og rottehunde.

Hundetyper 
– inddelt efter oprindelige arbejdsopgaver

Bemærk også, at der inden for hver kategori i eksemplerne er hun-
de med meget markante egenskaber, som scorer langt ude i yder-
punkterne på skalaerne og hunde, der placerer sig længere inde på 
midten.  Hvis hunden har markante egenskaber, er der særlig grund 
til at overveje, om hunden kommer til at fungere godt med det hun-
deliv, som du kan tilbyde den.

Glæde ved vand og svømning er også 
nedarvet igennem mange generationer. 
Her ses en labrador retriever. 

lAbrADor reTriever



12  VÆLG DEN RIGTIGE HUND   

Selskabshundene er fremavlet til at være godt selskab for og bo 
tæt sammen med mennesker. De trives derfor ikke, hvis de skal 
være meget alene og ikke får lov til at tilbringe megen tid i nær 
kontakt med deres ejer. De knytter sig også meget til ejeren, 
holder sig tæt på og strejfer sjældent.

De fleste af racerne har oprindelig haft til opgave at advare, når 
der kom fremmede og det betyder, at de er tilbøjelige til at gø. 
Derfor skal man tidligt i opdragelsen lære hunden, at den ikke 
længere har den opgave. For at dæmpe hundens tendens til at 
gø, skal man dels rose den, når den er stille, dels aflede dens 
opmærksomhed, når den gør eller – endnu bedre – aflede den, 
lige inden den skal til  at gø. 

Man skal huske, at en lille hund også er en ”rigtig” hund – og 
den skal have lov til at fungere som en sådan. Dvs. selv have lov 
til at gå (i modsætning til at blive båret på armen eller i en taske 
i timevis), have lejlighed til at snuse og have adgang til at lege 
med andre hunde af passende størrelse.

Mange af de små selskabshunde har pelse, som kræver en be-
tydelig indsats. Det drejer sig om klipning og/eller for nogle få 
racers vedkommende om trimning, som foretages af en hunde-
frisør ca. hver 3. måned. Hertil kommer den daglige pelspleje, 
som for mange langhårede racers vedkommende kræver op til 
½ times daglig børstning. Manglende pelspleje påfører hunden 
stort ubehag og kan gøre hunden syg, hvis den f.eks. ikke kan 
komme af med sin afføring pga. sammenfiltret pels, eller hvis 
pelsen danner klumper mellem poternes trædepuder. Mange 
vælger derfor at få klippet hundes pels ned, så den er nemmere 
at holde.

En del af de små selskabshunde har dårlige tænder, og man skal 
derfor være omhyggelig med mundhygiejnen.

Hvis man har en meget lille hund (under 5 kilo), skal man også 
være opmærksom på, at større hunde kan ”tage fejl” og tro, at 
den lille hund er et lille byttedyr – og derved risikere at gøre den 
lille hund fortræd, uden at der er tale om, at den store hund er 
aggressiv. Derfor anbefales det, at man lufter hunden på grønne 
områder med gode oversigtsforhold, så man kan passe på sin 
lille hund, hvis der dukker store hunde op.

De små selskabshunde kræver ikke lange gåture, men alle hun-
de har behov for at komme ud min. 3-4 gange om dagen for at 
tisse og besørge. Herudover har hunden brug for hver dag at 
gå en tur for at opleve verden og få duftindtryk, ligesom den 
minimum et par gange om ugen bør have adgang til samvær 
med andre hunde.

Selskabshundene er samarbejdsvillige og nemme at træne med. 
F.eks. vil de gerne lære tricks.

Der er ”masser af hund” i selskabshundene og en veltrænet, lille 
hund er en fornøjelse at have med omkring sig.

EksEmplEr 
Shih tzu, bichon frisé, papillon, mops, pudel, pomeranian, mal-
teser, coton de tulear, pekingeser, cavalier king charles spaniel, 
löwchen, griffon bruxellois, japanese, tibetansk terrier, boston 
terrier, kinesisk hårløs, lhasa apso, fransk bulldog, tjekkisk rot-
tehund (prazsky krysarik), japansk spids, volpino italiano, man-
chester toy terrier.

selskabshunde
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PekinGeSer cAvAlier kinG cHArleS SPAniel

ruSSiSk Toy Terrier 

Chihuahua
Selvstændig • Samarbejdende

Markant forsvar/skarphed  • Lavt forsvar/skarphed

Stor jagtlyst • Lille jagtlyst

Stor tilbøjelighed til gøen • Lille tilbøjelighed til gøen

cHineSe creSTeD
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coTon De TuleArPuDelPAPillon

TibeTansk spaniel
Selvstændig • Samarbejdende

Markant forsvar/skarphed • Lavt forsvar/skarphed

Stor jagtlyst • Lille jagtlyst

Stor tilbøjelighed til gøen • Lille tilbøjelighed til gøen
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biChon havanais
Selvstændig • Samarbejdende

Markant forsvar/skarphed • Lavt forsvar/skarphed

Stor jagtlyst • Lille jagtlyst

Stor tilbøjelighed til gøen • Lille tilbøjelighed til gøen

FrAnSk bullDoGGriFFon bruxelloiS SHiH Tzu
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De apporterende jagthunde er avlet til at finde, lette og sene-
re hente (apportere) det vildt (primært ænder og fasaner), som 
jægeren har skudt og er derfor fremavlet til at samarbejde med 
føreren. Hundene arbejder på kort afstand af føreren og går ger-
ne i vand.

Disse hunde er normalt sociale og omgængelige, samarbejds-
villige og lærenemme. De er ikke særligt vagtsomme, og de har 
for de flestes vedkommende bevaret en stor jagtlyst – lyst til at 
bruge næsen, bære ting og følge spor.

Nogle af de største og roligste af racerne (golden retriever og 
labrador retriever) anvendes ofte som førerhunde for blinde, 
servicehunde til handicappede og narkohunde hos bl.a. politiet.

De apporterende jagthunde tager alt i munden og udtrykker glæ-
de ved at bære rundt på snart sagt alt.

De racer, som har lidt længere pels (spaniels m.fl.) kræver ugent-
lig pelspleje, ligesom poterne om vinteren skal være klippet fri 
for hår, så der ikke samler sig is og sne mellem trædepuderne.

Da hundene er glade for vand, må du forvente ofte at komme 
hjem med en våd hund efter gåturen. 

Man kan godt have de fleste af disse hunde uden at være jæger. 
Men man skal huske, at hunden i så fald skal tilbydes anden 
aktivering som f.eks. sporarbejde, lydighedstræning eller agility.

EksEmplEr
Engelsk cocker spaniel, engelsk springer spaniel, sussex spani-
el, clumber spaniel, irish water spaniel, cao de agua portugues, 
tysk wachtelhund, golden retriever, curly coated retriever, nova 
scotia duck tolling retriever, flatcoated retriever, chesapeake bay 
retriever, barbet, pudel (stor).

apporterende jagthunde

enGelSk cocker SPAniel enGelSk SPrinGer SPAniel
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GolDen reTriever cHeSAPeAke bAy reTriever

Welsh springer spaniel
Selvstændig • Samarbejdende

Markant forsvar/skarphed • Lavt forsvar/skarphed

Stor jagtlyst • Lille jagtlyst

Stor tilbøjelighed til gøen • Lille tilbøjelighed til gøen
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novA ScoTiA Duck TollinG reTriever FlATcoATeD reTriever

labrador reTriever
Selvstændig • Samarbejdende

Markant forsvar/skarphed • Lavt forsvar/skarphed

Stor jagtlyst • Lille jagtlyst

Stor tilbøjelighed til gøen • Lille tilbøjelighed til gøen

Ap
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cluMber SPAniel iriSH wATer SPAniel cAo De AGuA PorTuGueS

lagoTTo romagnolo
Selvstændig • Samarbejdende

Markant forsvar/skarphed • Lavt forsvar/skarphed

Stor jagtlyst • Lille jagtlyst

Stor tilbøjelighed til gøen • Lille tilbøjelighed til gøen
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De stående jagthunde er fremavlet til at arbejde på stor afstand 
af jægeren. De løber i zig zag på marken, finder og tager stand 
for harer og fuglevildt (tager stand betyder at stille sig og ”pege” 
på fuglen ved at løfte et forben). Hunden jager byttet op på kom-
mando fra jægeren, når han/hun er kommet på skudhold. Hun-
den skal hente nedlagt bytte og bringe det til jægeren. Hundene 
arbejder som sagt på stor afstand (ofte flere hundrede meter) af 
– men i samarbejde med – jægeren og er udprægede arbejds-
hunde med stor vildtinteresse. Racerne er generelt venlige og 
omgængelige overfor mennesker og andre hunde.

De fleste af disse hunde egner sig primært til jægeren. Hvis 
man ikke er jæger, skal man være indstillet på at gøre en meget 

betydelig indsats for at tilfredsstille hundens behov for motion 
og for at bruge sine iboende jagtegenskaber. Det er mentalt og 
fysisk hurtigtreagerende hunde, som let stresser, hvis de ikke 
får lov til at arbejde. Det anbefales at søge rådgivning i racens 
specialklub inden køb, hvis man overvejer en stående hund uden 
at ville benytte den til jagt. 

EksEmplEr
Engelsk setter, gordon setter, irsk setter, korthåret hønsehund, 
langhåret hønsehund, grosser münsterländer, kleiner münster-
länder, breton, gammel dansk hønsehund, vizsla, weimaraner, 
drentsche patrijshond, bracco italiano, spinone, pudelpointer.

stående jagthunde

lAnGHåreT HønSeHunD

SPinone PuDelPoinTer

GorDon SeTTer
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poinTer
Selvstændig • Samarbejdende

Markant forsvar/skarphed • Lavt forsvar/skarphed

Stor jagtlyst • Lille jagtlyst

Stor tilbøjelighed til gøen • Lille tilbøjelighed til gøen

kleiner MünSTerlänDer korTHåreT HønSeHunD
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ruhåreT hønsehund
Selvstændig • Samarbejdende

Markant forsvar/skarphed • Lavt forsvar/skarphed

Stor jagtlyst • Lille jagtlyst

Stor tilbøjelighed til gøen • Lille tilbøjelighed til gøen

GAMMel DAnSk HønSeHunD vizSlA
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sTabyhoun
Selvstændig • Samarbejdende

Markant forsvar/skarphed • Lavt forsvar/skarphed

Stor jagtlyst • Lille jagtlyst

Stor tilbøjelighed til gøen • Lille tilbøjelighed til gøen

enGelSk SeTTer weiMArAner breTon
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De drivende og stillende hunde er fremavlet til at opspore byttet 
(oftest harer, men også ræv, råvildt og større dyr) og drive det for-
an sig under højlydt gøen. Vildtet skydes, når hunden - eller hele 
koblet af hunde - jager byttet inden for rækkevidde. De racer, som 
er beregnet til at jage større vildt (f.eks. elg og bjørn) er modige 
nok til at ”stille” dyret, dvs. fastholde det ved at kredse om det og 
gø, indtil jægeren når frem. Disse hunde er meget selvstændige og 
udholdende. De har stor handleradius, og de strejfer gerne. 

Nogle siger, at en drivende hund i virkeligheden er ”en næse med 
en hund påmonteret bagpå”, og hundene deltager meget gerne i en 
aktivitet som sporsøg.

Den store interesse for vildt og den store selvstændighed gør det 
svært – og i mange tilfælde umuligt – at have disse hunde gående 
løs, selv om man tidligt og grundigt træner indkald. Ligeledes må 
man forvente at skulle hegne sin have sikkert ind.

Da gøen er en vigtig del af deres jagtadfærd, skal man være indstil-
let på, at det kan være vanskeligt at forhindre hundene i at gø også 
i andre sammenhænge. 

Hundene er generelt venlige og sociale over for andre hunde og 
mennesker. Men de store stillende racer som elg- og bjørnehunde 
kan være reserverede over for fremmede og skal  socialiseres og 
tilvænnes mennesker og andre hunde fra en tidlig alder.

Beagle og bassetracerne er gennem mange år primært fremavlet 
som selskabshunde snarere end som jagthunde og er derfor ikke så 

gøende som en del af deres slægtninge, men de har stadig en ”stor 
næse” og skal hegnes sikkert inde.

EksEmplEr
Drivende: korthåret gravhund, langhåret gravhund, basset hound, 
petit/Grand basset griffon vendeen, blodhund, finsk støver, foxhound, 
hamilton støver, strelluf støver

Drivende og stillende: norsk elghund, svensk elghund, jämthund, 
finsk spids, basenji, rhodesian ridgeback, shiba.

drivende og  
stillende jagthunde

bASSeT HounD 
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ruhåreT gravhund
Selvstændig • Samarbejdende

Markant forsvar/skarphed  • Lavt forsvar/skarphed

Stor jagtlyst • Lille jagtlyst

Stor tilbøjelighed til gøen • Lille tilbøjelighed til gøen

SvenSk elGHunD bloDHunDSvenSk elGHunD
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FinSk SPiDS rHoDeSiAn riDGebAck

bASenji SHibA norSk elGHunD

beagle
Selvstændig • Samarbejdende

Markant forsvar/skarphed • Lavt forsvar/skarphed

Stor jagtlyst • Lille jagtlyst

Stor tilbøjelighed til gøen • Lille tilbøjelighed til gøen
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PeTiT/GrAnD bASSeT GriFFon venDeen

korTHåreT GrAvHunD

lAnGHåreT GrAvHunD

FoxHounD

karelsk bjørnehund
Selvstændig • Samarbejdende

Markant forsvar/skarphed • Lavt forsvar/skarphed

Stor jagtlyst • Lille jagtlyst

Stor tilbøjelighed til gøen • Lille tilbøjelighed til gøen
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Mynderne er selvstændige, hurtige (løber op til 60-70 m/t) jagthun-
de, som er beregnet til at løbe vildtet op og dræbe det. De jager på 
grundlag af deres synssans – ikke lugtesansen som andre hunde og 
har en meget stor løberadius .

Hundene er oftest uinteresserede i fremmede personer, men vil gerne 
være – meget – tæt sammen med egen familie. De er ikke vagtsomme 
og gør sjældent. De er ofte høfligt uinteresserede over for fremmede 
hunde, men trives godt som par eller flere sammen i egen familie.

Unge hunde er overordentlig opfindsomme, livlige og ofte tyvagtige 
og kan være lidt af en udfordring. Som voksne er mynderne rolige 
indendørs, og når de går i snor, men med stort behov for at kunne 
løbe frit et par gange om ugen. Det stiller krav til hundeejeren, fordi 
man skal sikre sig, at der ikke er vildt (harer, hjorte) i området, som 
hunden kan fange, eller trafik, så hunden kan risikere at blive kørt 
ned eller forvolde ulykker under sit hurtige løb.

Det er ideelt, hvis man har adgang til et stort, indhegnet område, 
hvor hunden kan løbe sammen med andre mynder. Myndernes be-

hov for at løbe kan søges tilfredsstillet ved at lade hunden deltage i 
såkaldt lure coursing (terrænløb, som arrangeres af Myndeklubben) 
eller baneløb – begge dele foregår efter en kunstig ”hare”.

En mynde vil typisk aldrig drømme om at gøre andre hunde fortræd, 
hvis de vel at mærke når at se, det er en hund og ikke et stykke 
vildt. Men på grund af myndens høje løbehastighed og jagtmetode 
kan meget små hunde og katte fejlagtigt blive opfattet som bytte. 
Derfor kan der være idé at lade mynden bære mundkurv, hvis den 
f.eks. luftes frit i hundeskov.

Mynderne har intet fedtlag under huden. Det betyder, at de korthå-
rede racer kan have behov for et dækken, når det er koldt, ligesom 
de har behov for en varm og blød liggeplads.

EksEmplEr
Greyhound, italiensk mynde, afghansk mynde, borzoi, sloughi, aza-
wakh, pharao hound, podenco ibidenco, galgo espanol, irsk ulve-
hund, chart polski.

mynder

AFGHAnSk MynDe borzoi
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GreyHounD GAlGo eSPAnol

saluki
Selvstændig • Samarbejdende

Markant forsvar/skarphed • Lavt forsvar/skarphed

Stor jagtlyst • Lille jagtlyst

Stor tilbøjelighed til gøen • Lille tilbøjelighed til gøen
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PHArAo HounD PoDenco ibiDenco

WhippeT
Selvstændig • Samarbejdende

Markant forsvar/skarphed • Lavt forsvar/skarphed

Stor jagtlyst • Lille jagtlyst

Stor tilbøjelighed til gøen • Lille tilbøjelighed til gøen

My
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iTAlienSk MynDe irSk ulveHunD 

skoTsk hjorTehund
Selvstændig • Samarbejdende

Markant forsvar/skarphed • Lavt forsvar/skarphed

Stor jagtlyst • Lille jagtlyst

Stor tilbøjelighed til gøen • Lille tilbøjelighed til gøen
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Alle terriere, grav- og rottehunde er oprindeligt jagthunde – pri-
mært anvendt til jagt på mus, rotter, vildkatte, grævling og ræv. 
En del af racerne anvendes fortsat til jagt, mens andre i dag især 
holdes som familiehunde, som imidlertid også har deres jagtinte-
resse i behold. 

De er selvstændige, hårdføre, modige, nysgerrige og aktive hunde 
med let til gøen og bevarer deres energiniveau højt op i alderen.

De er normalt venlige over for mennesker. Over for andre hunde er 
de ofte territoriale og besvarer let udfordringer. Efter kønsmodning 
(ca. 1-1½ års alderen) ses hos nogle terriere aggressivitet over for 
andre hunde af samme køn.

Læg vægt på kontaktøvelser og indkald. Træn i korte sekvenser. 
Stil mange koncentrationsopgaver, hvor hunden f.eks. skal bruge 

sin næse, balancere på en væltet træstamme etc. Undlad træning 
og øvelser, hvor hunden hidses op. Vedligehold træningen og be-
skæftigelsen, også efter hunden er blevet voksen. 

De ruhårede racer skal trimmes 3-4 gange om året hos en hundefri-
sør. Til gengæld fælder de stort set ikke.

EksEmplEr
Border terrier, parson russell terrier, korthåret/ruhåret foxterrier, 
australsk terrier, cairn terrier, west highland white terrier, stafford-
shire bullterrier, irish glen of imaal terrier, lakeland terrier, bedling-
ton terrier, welsh terrier, skotsk terrier, airdale terrier, irsk terrier, 
manchester terrier, kerry blue terrier, norfolk/norwich terrier, grav-
hunde, pinschere.

terriere,  
grav- og rottehunde

weST HiGHlAnD wHiTe Terrier norFolk Terrier
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beDlinGTon Terrier welSH Terrier

jaCk russell Terrier
Selvstændig • Samarbejdende

Markant forsvar/skarphed • Lavt forsvar/skarphed

Stor jagtlyst • Lille jagtlyst

Stor tilbøjelighed til gøen • Lille tilbøjelighed til gøen
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cAirn Terrier 

STAFForDSHire bullTerrier iriSH Glen oF iMAAl Terrier

FoxTerrier

bull Terrier
Selvstændig • Samarbejdende

Markant forsvar/skarphed • Lavt forsvar/skarphed

Stor jagtlyst • Lille jagtlyst

Stor tilbøjelighed til gøen • Lille tilbøjelighed til gøen
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AirDAle Terrier borDer Terrier TySk jAGTTerrier

ausTralsk Terrier
Selvstændig • Samarbejdende

Markant forsvar/skarphed • Lavt forsvar/skarphed

Stor jagtlyst • Lille jagtlyst

Stor tilbøjelighed til gøen • Lille tilbøjelighed til gøen
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Gårdhundene er fremavlet til at løse opgaver omkring gårdene: Hol-
de vagt og gø, når der kom fremmede. De mindre racer, som er nys-
gerrige, modige og selvstændige, til at tage mus og rotter. De større 
racer, som generelt er selvstændige, venlige og omgængelige, til at 
trække vogne og bære mindre byrder. 

De mindre racer har bevaret deres jagtinstinkt og skal tidligt væn-
nes til andre små husdyr (katte, kaniner etc.) for ikke at opfatte dem 
som bytte. 

Nogle voksne gårdhunde kan vise aggressivitet mod fremmede 
hunde, men denne tilbøjelighed kan normalt undgås ved tidlig so-
cialisering til og omgang med andre, flinke hunde.

Racerne er sjældent tilbøjelige til at strejfe, men ofte til at gø.

Generelt er gårdhundene arbejdshunde, som gerne vil beskæfti-
ges. Hvis de ikke bliver det, hitter de selv på noget og kan f.eks. 

blive meget gøende af ren og skær kedsomhed. De kan anvendes 
til mange former for hundesport som f.eks. sporsøg, rallylydighed, 
traditionelle lydighedskonkurrencer og agility.

Nogle af de store, tunge racer som newfoundland, sankt bernhards-
hund og broholmer stiller ikke så store krav til aktivitet som de min-
dre gårdhunde.

EksEmplEr
Dværgschnauzer, schnauzer, riessenschnauzer, dværgpincsher, af-
fenpinscher, tysk pinscher, østrigsk pinscher, keeshond, hovawart, 
dobermann, sort russisk terrier, leonberger, grosser schweizer sen-
nenhund, appenzeller sennenhund, sankt bernhardshund, grand 
danois, broholmer, newfoundland, landseer.

gårdhunde

newFounDlAnD leonberGer
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DoberMAnn GroSSer ScHweizer SennenHunD

dansk/svensk gårdhund
Selvstændig • Samarbejdende

Markant forsvar/skarphed • Lavt forsvar/skarphed

Stor jagtlyst • Lille jagtlyst

Stor tilbøjelighed til gøen • Lille tilbøjelighed til gøen
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keeSHonD

DværGScHnAuzer ScHnAuzer rieSenScHnAuzer

GrAnD DAnoiS TySk PinScHer

eurasier
Selvstændig • Samarbejdende

Markant forsvar/skarphed • Lavt forsvar/skarphed

Stor jagtlyst • Lille jagtlyst

Stor tilbøjelighed til gøen • Lille tilbøjelighed til gøen
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broHolMer SAnkT bernHArDSHunD

berner sennenhund
Selvstændig • Samarbejdende

Markant forsvar/skarphed • Lavt forsvar/skarphed

Stor jagtlyst • Lille jagtlyst

Stor tilbøjelighed til gøen • Lille tilbøjelighed til gøen
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Hyrde- og kvæghundene er fremavlet til at samle, drive og bevogte 
dyreflokke (får, kvæg, rener, gæs, heste) i samarbejde med hyrden. 
Hundene er arbejdsglade og samarbejdsvillige. De er aktive – nogle 
meget aktive – knytter sig let til ejeren og strejfer sjældent.

Det er vigtigt at sørge for, at hundene socialiseres til omgang med 
andre hunde. Til trods for en god socialisering udviser nogle af hun-
dene som voksne aggression over for andre hunde af samme køn.

Hyrde- og gårdhundenes energi og evne til samarbejde med føreren 
har gjort dem populære som f.eks. politi-, militær- og redningshun-
de, men også som konkurrencehunde inden for brugshundesport, 
hyrdekonkurrencer, lydighed og agility.

Hyrde- og kvæghundene har et stort behov for at få lov til at blive 
brugt. De trives ikke med 23 timer i døgnet, hvor de bare skal ”lave 
ingenting”. Hundene er lette at træne, men det er vigtigt at undgå 
at stresse dem bl.a. ved at træne deres evne til at forholde sig i 

ro og slappe af mellem forskellige øvelser, så hunden ikke bliver 
”overgearet”. Vær derfor tilbageholdende med kaste-, trække-, 
kamp- og jagtlege.

Mange er  lydfølsomme, de er vagtsomme og har let til gøen. Man 
skal derfor være opmærksom på at vænne hunden til ikke at gø af 
alting. Vær også opmærksom på, om hunden er så lydfølsom, at der 
er behov for gradvis tilvænning til f.eks. fyrværkeri.

Disse hunde vil sætte pris på, at man i hele hundens levetid flere 
gange om ugen foretager sig noget – ud over at gå tur.

EksEmplEr
Border collie, shetland sheepdog, collie, bearded collie, kelpie, 
tervueren, malinois, geoendael, picard, schapendoes, islandsk få-
rehund, pyrenæisk hyrdehund, puli, pumi, finsk lapphund, västgöta-
spids, polski owczarek nizinny, old english sheepdog, hvid schwei-
zisk hyrdehund, welsh corgi cardigan.

Hyrde- og kvæghunde

MAlinoiSHviD ScHweiziSk HyrDeHunD
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welSH corGi cArDiGAnolD enGliSH SHeePDoG

Welsh Corgi pembroke
Selvstændig • Samarbejdende

Markant forsvar/skarphed • Lavt forsvar/skarphed

Stor jagtlyst • Lille jagtlyst

Stor tilbøjelighed til gøen • Lille tilbøjelighed til gøen
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collie

beArDeD collie iSlAnDSk FåreHunD

Tervueren

ausTralian shepherd
Selvstændig • Samarbejdende

Markant forsvar/skarphed • Lavt forsvar/skarphed

Stor jagtlyst • Lille jagtlyst

Stor tilbøjelighed til gøen • Lille tilbøjelighed til gøen
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kelPie

borDer colliePicArD

ScHAPenDoeS

väSTGöTASPiDS

sChæferhund
Selvstændig • Samarbejdende

Markant forsvar/skarphed • Lavt forsvar/skarphed

Stor jagtlyst • Lille jagtlyst

Stor tilbøjelighed til gøen • Lille tilbøjelighed til gøen
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Hyrde- og vagthunde er fremavlet til selvstændigt at hyrde, bevogte 
og til dels forsvare husdyr og/eller ejendom mod rovdyr og tyve. 
Hundene er selvstændige. De er venlige og omgængelige over for 
mennesker i familien, men stærkt vagtsomme over for fremmede. 

Nogle udviser som voksne aggression over for andre hunde af samme 
køn, mens andre som voksne er helt uinteresserede i andre hunde.

Pga. disse racers tilbøjelighed til selvstændighed og vogtende ad-
færd, er det vigtigt, at de bliver omhyggeligt præget på og sociali-
seret til mennesker og dyr. 

Alene pga. størrelsen, men også pga. deres hang til selvstændig-
hed, stiller disse racer store krav til hundekundskab hos ejeren. 

Læg vægt på at træne samarbejde og kontakt. Undgå kamp- og 
trækkelege og vær meget opmærksom på, hvordan hunden reage-
rer på andre hunde fra den bliver kønsmoden i 1-1½ års alderen.

EksEmplEr
Kuvasz, pyreneerhund, maremma, komondor, mastin espanol, 
bouvier des flandres, briard, beauceron, hovawart.

Hyrde- og vagthunde 

PyreneerHunD beAuceron
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MAreMMA koMonDor

ausTralian CaTTledog
Selvstændig • Samarbejdende

Markant forsvar/skarphed • Lavt forsvar/skarphed

Stor jagtlyst • Lille jagtlyst

Stor tilbøjelighed til gøen • Lille tilbøjelighed til gøen
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MASTin eSPAnol briArD

roTTWeiler
Selvstændig • Samarbejdende

Markant forsvar/skarphed • Lavt forsvar/skarphed

Stor jagtlyst • Lille jagtlyst

Stor tilbøjelighed til gøen • Lille tilbøjelighed til gøen
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bouvier DeS FlAnDreS HovAwArT

boxer
Selvstændig • Samarbejdende

Markant forsvar/skarphed • Lavt forsvar/skarphed

Stor jagtlyst • Lille jagtlyst

Stor tilbøjelighed til gøen • Lille tilbøjelighed til gøen
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og undgå at puste til hundens kamplyst dvs. undgå kamp- og træk-
kelege. 

Efter kønsmodning: Hunden bør ikke gå løs. Kun fri leg med andre 
hunde – typisk af modsat køn – under organiserede former, hvor der 
ikke kan dukke fremmede hunde op. Det at de voksne hunde altid 
bør føres i snor betyder også, at det er hensigtsmæssigt at afholde 
sig fra at lufte dem på fritløbsområder og i hundeskove, idet man 
her ikke vil kunne undgå, at ens hund (i snor) nu og da opsøges af 
en løs hund.

EksEmplEr
Mastin espanol, cane corso italiano, dogue de bordeux, bullmastiff, 
mastiff, cimarrón uruguayo, american akita, tibetansk mastiff.

Molossertyperne er robuste, udholdende og fysisk stærke. De be-
sidder et stort mod og er meget selvstændige. Nogle har været 
anvendt som bevogtningshunde. Andre til dyrekampe eller som 
stridshunde i krig.

Generelt er de venlige og omgængelige over for mennesker, men 
passer på deres ejendom. I forhold til andre hunde er de meget 
territoriale og besvarer let udfordringer. En del udviser aggressivitet 
over for andre hunde efter kønsmodning, som indtræder i 1-1½ års 
alderen.

Pga. molossernes selvstændighed og tendens til at besvare ud-
fordringer er det meget vigtigt, at disse racer bliver præget på og 
socialiseret til andre hunde og dyr samt til mennesker frem til de 
er mindst 1 år gamle. Læg vægt på samarbejds- og kontaktøvelser 

molossertyper

DoGue De borDeux bullMASTiFF
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MASTiFF TibeTAnSk MASTiFF 

akiTa
Selvstændig • Samarbejdende

Markant forsvar/skarphed • Lavt forsvar/skarphed

Stor jagtlyst • Lille jagtlyst

Stor tilbøjelighed til gøen • Lille tilbøjelighed til gøen
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shar pei
Selvstændig • Samarbejdende

Markant forsvar/skarphed • Lavt forsvar/skarphed

Stor jagtlyst • Lille jagtlyst

Stor tilbøjelighed til gøen • Lille tilbøjelighed til gøen

Mo
los

se
rty
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r
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AMericAn AkiTA 

masTino napoleTano
Selvstændig • Samarbejdende

Markant forsvar/skarphed • Lavt forsvar/skarphed

Stor jagtlyst • Lille jagtlyst

Stor tilbøjelighed til gøen • Lille tilbøjelighed til gøen
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De polare racer har primært været anvendt til slædekørsel over 
store afstande i koldt klima. De er selvstændige, fysisk og mentalt 
meget stærke hunde med et meget stort behov for at bevæge sig.

De er ikke udpræget vagtsomme og er normalt venlige over for 
fremmede mennesker – om end nogle individer kan være helt uin-
teresserede i fremmede.

Hundene gør sjældent, men hyler som et kontaktskabende signal.

Hundene fungerer fint i forhold til andre hunde i egen flok, selv om 
der kan forekomme slagsmål mellem voksne hunde i flokken for at 
genoprette den interne orden.. Til trods for en god socialisering 
udviser nogle af hundene som voksne aggression over for andre 
hunde af samme køn.

Polarhundenes interesse for jagt er meget stor, og de kan forfølge 
og dræbe både vildt og husdyr (samojedhunden normalt undtaget 
herfra), og det er sket, at mindre hunde er blevet dræbt af polar-
hunde.  Pga. disse racers selvstændighed og reservation over for 
fremmede er det vigtigt, at de bliver omhyggeligt præget på og so-
cialiseret til mennesker og dyr. 

Man skal ikke forvente at kunne lade en voksen polarhund løbe løs 
pga. dens jagtinstinkt og udprægede selvstændighed.

EksEmplEr
Grønlandshund

træk- og slædehunde
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siberian husky
Selvstændig • Samarbejdende

Markant forsvar/skarphed • Lavt forsvar/skarphed

Stor jagtlyst • Lille jagtlyst

Stor tilbøjelighed til gøen • Lille tilbøjelighed til gøen
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alaskan malamuTe
Selvstændig • Samarbejdende

Markant forsvar/skarphed • Lavt forsvar/skarphed

Stor jagtlyst • Lille jagtlyst

Stor tilbøjelighed til gøen • Lille tilbøjelighed til gøen

GrønlAnDSHunD GrønlAnDSHunD

Træ
k- 

og
 sl

æd
eh

un
de



samojedhund
Selvstændig • Samarbejdende

Markant forsvar/skarphed • Lavt forsvar/skarphed

Stor jagtlyst • Lille jagtlyst

Stor tilbøjelighed til gøen • Lille tilbøjelighed til gøen
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Når du har besluttet dig for en race, kommer det næste trin: Hvor 
kan jeg købe sådan en hund? Selv om der både er noget, som hed-
der købelov og Forbrugerklagenævn, så skal man ikke bare kaste 
sig over den første den bedste annonce på internettet. Det er nemt 
at ”gemme sig” bag en annonce på nettet. Sørg altid for, at du kan 
få oplyst en fysisk adresse, hvor sælgeren har fast bopæl og hvor 
du kan komme til at se hvalpene sammen med deres mor i deres 
vante omgivelser. 

Alle hvalpe skal være ID-mærket med en elektronisk chip, som sid-
der under huden på venstre side af halsen, og de skal være regi-
streret i Dansk Hunderegister, inden de er 8 uger og må sælges. 
Der udstedes en registreringsattest (som altså ikke har noget at 

Racen er valgt – hvad nu? 
gøre med en stambog) af Dansk Hunderegister. Den skal følge med 
ved salget af hunden – ligesom registreringsattesten på en hund. 
Hvis hvalpen kun lige er 8 uger og sælgeren endnu ikke har modta-
get attesten fra Dansk Hunderegister, skal du sørge for at få oplyst 
hvalpens chipnummer (alle danske ID-numre begynder med 208), 
så du kan ringe ind til Dansk Hunderegister og sikre dig, at hvalpen 
er under registrering. Det skal du gøre, inden du tager hvalpen med 
hjem og bliver glad for den. Du skal ikke lade dig spise af med 
forklaringer om, at den først skal registreres, når du er ny ejer. Bag-
efter når du har overtaget hvalpen, er omregistrering af dig som ny 
ejer/besidder gratis. 

Manglende korrekt registrering kan koste en bøde på 2.000 kr. 

Hvalpe skal være velsocialiserede og 
tillidsfulde når du besøger dem. De kan 

være ret forskellige af sind. Tal med 
opdrætteren om hvilken hvalp som 

passer bedst til dig. 
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fINd eN seRIøs opdRætteR

Hvad gør du, hvis det viser sig, at der er noget galt med den hvalp, du 
har købt, 4-5 dage efter du har fået hvalpen hjem? Du prøver at kontak-
te sælgeren på det telefonnummer, du fandt i hvalpesalgsannoncen på 
nettet og opdager, at det var et taletidskort knyttet til et nummer, der 
ikke findes mere! Det er der desværre mange, der har prøvet.

Gør dig selv, racen og din kommende hvalp en tjeneste, og køb din 
hvalp af en seriøs opdrætter. Ved at købe hvalp af en opdrætter, 
som er medlem af racens specialklub, får du den bedste sikkerhed 
for, hvem du handler med. Det giver en stor tryghed, hvis der skulle 
vise sig problemer med hvalpen. Mange opdrættere i Danmark er 
hobbyopdrættere, der kun laver et kuld eller to om året, mens andre 
mere regelmæssigt har hvalpe. Det er ikke så afgørende. Det er 
langt vigtigere, at der er tale om en opdrætter, som har sat sig godt 
ind i både avl og opdræt.

Der foregår ganske meget fusk med ulovligt importerede hvalpe, 
som er født og opvokset under kummerlige forhold bl.a. i nogle af 
de gamle østlande. Men der findes også fuskere i resten af Europa 
og her til lands. Det kan være svært at gennemskue, om man står 
over for en flink privatperson eller en dreven snyder, og så længe 
de pågældende kan afsætte deres hvalpe – typisk via nettet – så 
fortsætter trafikken. Hvis du vil undgå at medvirke til den slags, kan 
du finde flere oplysninger på www.tjekhvalpen.dk. 

HVoRfoR Vælge eN  
HuNd med eN dkk-stambog?
Kun få har tænkt over, hvad en stambog egentlig er, og mange 
tror, at en stambogsført hund er meget dyrere end en hund uden 
stambog. Selve stambogen koster under kr. 300, så dét, der – nogle 
gange, men slet ikke altid – gør en stambogsført hvalp dyrere, er 
altså ikke prisen på stambogen, men den indsats med at finde gode 
avlsdyr, undersøge for arvelige sygdomme mv., som ligger bag ved 
stambogsføringen. 

Når man kan se mange racehunde til salg uden stambog, kan det 
altså være fordi, de pågældende forældredyr ikke har kunnet god-
kendes til avl f.eks. pga. en arvelig lidelse.

Mange købere synes i første omgang, at det er lige meget med 
stambogen, for de har ikke tænkt sig, at de skal på udstilling, eller 
at deres hund skal have hvalpe. Men en stambog er det arbejdsred-
skab, der har hjulpet opdrætterne med at lave de dejlige og meget 
forskellige hunde, vi har i dag – f.eks. supergode jagthunde, effekti-
ve politihunde eller velfungerende selskabs- og familiehunde.

En stambog er en anetavle, altså et dokument, som viser hundens 
”stamtræ”, så man kan søge tilbage til hundens forfædre og få en 
ret klar fornemmelse af, hvordan ens kommende hvalp kan forven-
tes at udvikle sig.

GrAvHunDe



58  VÆLG DEN RIGTIGE HUND   

Værdien af en stambog står og falder med, at man kan stole på de 
oplysninger, der står om hvalpens afstamning. Dansk Kennel Klub 
udsteder – som den eneste FCI-anerkendte organisation i Danmark 
– stambøger i overensstemmelse med FCI’s internationale bestem-
melser. FCI er verdens største forening for hundeavl.

få Hjælp tIl at Vælge HValpeN
Ligesom søskende i en familie kan være meget forskellige, så kan 
hvalpene i et kuld også være ganske forskellige. Som købere kan vi 
være tilbøjelige til at falde for en hvalp med en bestemt farve eller 
aftegning. Et godt råd er at lade opdrætteren rådgive mht. hvilken 
hvalp i kuldet, der passer til dig/jer. Hvis man er førstegangshunde-
ejer eller er en lidt forsigtig eller usikker person, er det ikke nogen 
god idé at få den hvalp i kuldet, der er mest ”fremme i skoene”. 
Hvis man er en børnefamilie med tre livlige børn og legekammera-
ter i 4-10 års alderen, skal man omvendt ikke have den forsigtige, 
tilbageholdende hvalp. Opdrætteren har kendt hvalpene, fra de blev 
født, så udnyt denne viden til at få skabt det bedste match.

efteR aNskaffelseN
Meld dig ind i racens specialklub og/eller i Dansk Kennel Klub, hvor 
du også kan være medlem, hvis du har en blandingshund. Kom hur-
tigt i gang med hvalpetræning og benyt dig af tilbud om rådgivning, 
hvis du løber ind i problemer. Ligesom børn kan hunde godt byde 
på udfordringer. Det er ingen skam at opleve hundeproblemer, men 
det er synd for både dig og hunden, hvis du ikke gør noget for at 
løse dem.

ScHæFerHunDe
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bøgeR
Der findes i tusindvis af gode bøger om hunde, og Dansk Kennel 
Klub har en del af dem til salg på klubbens shop. Men ofte kan 
man også finde bøgerne på biblioteket eller man kan købe dem i 
en almindelig boghandel. Hvis man tænkte sig, at man kun vil lave 
sig et lille bibliotek på f.eks. 5-6 bøger, vil DKK anbefale følgende:

•  Politikens Hundeleksikon (nyeste udgave 2009)

•  Politikens Hundebog (nyeste udgave 2005)

•  Irene Jarnved: Fra hvalp til hund

•  Christina Ingerslev: Træn din hvalp

•  Christina Ingerslev: Hundeskole

•  Anders Hallgren: Problemhund og hundeproblemer

lINks
www.dkk.dk – Danmarks største klub for hundeejere

www.klartilhund.dk – Tag test og se, om du er klar til hund

www.tjekhvalpen.dk – Undgå at støtte ulovlig import

www.koeb-hund.dk – Find oplysninger om racer mm.

www.dkk.dk/side.asp?id=2611 - Pasningsvejledninger

www.retsinfo.dk – Lovgivning – skriv hunde i søgefeltet

www.foedevarestyrelsen.dk – Myndighed på dyreområdet – 
skriv dyr i søgefeltet

www.forbrug.dk – Forbrugerklagenævnet

VIdeoeR
Skal du have hund? http://www.dkk.dk/www.youtube.com/
watch?v=1R199-MQW60 

Kender du en hund? (børns omgang med hunde) https://www.
youtube.com/watch?v=1e0ldP8VgLE 

Kørekort til hund – link mangler

Skyd ikke hunden – Introduktion https://www.youtube.com/
watch?v=XLA9TvE3RA8. 

Skyd ikke hunden 1 – Forstå din hund https://www.youtube.
com/watch?v=RxvSVJiwHNI 

Skyd ikke hunden 2 – Sådan lærer hu nden https://www.youtu-
be.com/watch?v=2wEsafdJ9UE 

Skyd ikke hunden 3 – Sådan aktiverer du hunden https://www.
youtube.com/watch?v=pqZK7sPai9U 

Skyd ikke hunden 4 – Hundeejerens værktøjskasse https://
www.youtube.com/watch?v=WLDVplVjYc0 

Skyd ikke hunden 5 – Når hunden er bange for hunde eller men-
nesker https://www.youtube.com/watch?v=WsLqckpfQlw 

Skyd ikke hunden 6 – Når hunden er bange for ting eller lyde 
https://www.youtube.com/watch?v=k7JeazRKWpg 

Skyd ikke hunden 7 – Når hunden ikke kan være alene hjemme 
https://www.youtube.com/watch?v=k7JeazRKWpg 

Skyd ikke hunden 8 – Når hunden er aggressiv https://www.
youtube.com/watch?v=0YWR9NS4LEc 

Skyd ikke hunden 9 – Når hunden gør http://www.dkk.dk/www.
youtube.com/watch?v=1R199-MQW60 

Nyttig viden

Hunden er ikke født med en viden om hvordan 
den skal opføre sig. Det skal du lære den. Meld 
dig derfor til træning og få hjælp og inspiration 
til en god start med din hund. 



Det er dejligt at have hund og nogle af os kunne slet ikke leve uden. Men hvert år er der flere tu-
sinde fysisk raske hunde, som ender deres liv – typisk før de er fyldt 2½ år – fordi deres menne-
sker ikke længere kan magte at have dem. Nogle skulle nok slet ikke have haft hund, mens andre 
skulle have haft en hund, der passede bedre til den tilværelse, som de kunne tilbyde en hund.

Hunde ser ikke bare forskellige ud, de er forskellige, fordi de oprindeligt er avlet til at løse helt 
forskellige opgaver for os mennesker. Det skal man tænke på, når man vælger hund. Man skal 
altså ikke bare vælge med øjnene og hjertet. Man skal også bruge hjernen. En hund er et leven-
de væsen, der lever 10-12 år, så din nye hund fortjener at blive valgt med omtanke.

Lise Lotte Christensen er uddannet som 
servicehundetræner i USA og er adfærdskon-
sulent i Dansk Kennel Klub. I sin fritid træner 
hun servicehunde til handicappede i organisa-
tionen Servicehunde til handicappede.

Vibeke Knudsen er uddannet cand.
mag. og er kommunikationskonsulent 
i Dansk Kennel Klub. I sin fritid lader 
hun sig – i et vist omfang – træne af 
familiens to whippets.

ISBN 978-87-991991-2-9


