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Indledning
Hvalpealderen er en skøn tid, fuld af 
muligheder og energi. Det er også en tid, hvor 
der læres en masse, og det skal være en aktiv 
rejse med opdagelse og uddannelse, hvis 
hvalpen skal vokse op til en velfungerende 
hund.
At opdrage en hund er som at opdrage et 
barn, men det går hurtigere. Den er fuldt 
udvokset i 1-års alderen, så hvalpen udvikler 
sig hurtigt. Man kan let komme til at springe 
vigtige udviklingstrin over (især hvis du er 

meget optaget af arbejde eller sociale 
aktiviteter). Du skal være godt forberedt og 
vide hvad du skal gøre. Denne bog vil hjælpe 
dig at sikre, at din hvalp lærer det essentielle 
på det rigtige tidspunkt. 
Jeg bliver ofte bedt om at lave en liste over det 
vigtigste ved opdragelsen af en hvalp. Det er 
svært at vælge, men med mine favoritter er: 
socialiser godt, træn tidligt med positive 
metoder, beløn ofte, hav det sjovt, etabler et 
godt forhold og når tingene går galt, find 
positive løsninger, der er gode for både 
hvalpen og dig. 
Det kan ikke benægtes at hvalpe er skønne, 

! Tid til opdagelse
Hvalpe bruger meget tid på at 
undersøge, lege og samle en masse 
erfaringer for at hjælpe dem med at 
klare nye ting i fremtiden. 

! Positiv træning
Træning med belønninger hjælper din hvalp 
med at forstå, hvad du beder den om. Det 
forøger også dens tillid og respekt.

" Møde børn 
Det er vigtigt for hvalpe at være sammen med børn i 
alle aldre, for at de kan blive venlige voksne hunde. 



men med hver af dem følger et ansvar for 
deres fremtidige gode og velfungerende liv. 
Gør det rigtigt i det første år, og du vil give 
den et helt liv som succesfuldt kæledyr. Gør 
du det forkert og vil den gå en usikker fremtid 
i møde fuld af repressalier for dårlig opførsel, 
som ikke er hvalpens fejl. 
Det er ikke svært at gøre det rigtige  , hvis du 
gør dig umage, men du skal vide præcis, hvad 
du skal gøre. 
Denne bog giver dig den nødvendige viden og 
sætter dig og hvalpen på sporet af et 
vidunderligt liv sammen. 
Jeg ønsker dig held og lykke. 

! Hav det sjovt
Med legetøj kan du få din hvalp til at elske at lege 
med mennesker og derved opbygge et stærkt bånd, 
og I vil begge have det sjovt. 

" Holde af hinanden
Med et forhold, der bygger på tillid og 
kærlighed, er grunden lagt til en 
tilfreds og velopdragen hund.  

" Kun belønninger
Undgå at skælde ud og straffe og beløn i 
stedet korrekt adfærd, så får du en veltrænet 
hund og et godt forhold til den. 

Gwen Bailey er 
internationalt kendt hunde-
psykolog og hundetræner. Hun 
underviser mange steder i verden 
og er forfatter til Den store bog 
om HUNDETRÆNING, HVALPE-
TRÆNING og VÆLG DEN RIGTIGE 
HUND. 
Gwen har i mange år arbejdet 
med at rehabilitere tusinder af 

internathunde og fået dem i gang med god adfærd. 
Som præventivt arbejde har hun startet Puppy School, som er 
et netværk af hvalpeskoler i positiv træning over hele  
England.
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Valg af hvalp

Det er vigtigt at finde den hvalp, der passer 
til dig og din familie. Generne, som din hvalp 
har arvet, og stedet, den kommer fra, vil 

have meget stor betydning for dens fremtidige 
lykke og adfærd. En hvalp, der har haft en 

god start i livet, vil let passe ind i dit hjem, og 
kan vokse op og blive en tilfreds, velopdragen 

hund. Omvendt vil en hvalp fra en dårlig 
opdrætter med alle mulige psykiske og fysiske 
problemer være svær at 

opdrage. Dette kapitel forklarer, 
hvordan du vælger din hvalp 

klogt. Ved at bruge tid og viden 
på valget af hvalp og nøje 

undersøge hvor du bedst finder 
den, får du et solidt grundlag for 
en skøn hvalp.  

RÅMATERIALE
Alle hvalpe er forskellige – hver 

har en unik kombination af gener 
og erfaring, som skaber dens 
fremtidige adfærd og temperament. 
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Vælg den rigtige hvalp 
Hvilken slags hund vil være den bedste hund for dig og din familie? 
Beslut det, før du tager ud for at købe en hvalp og undgå dermed 
fremtidige skuffelser pga. hundens adfærd og karakteristiske træk.

Ud over fysiske karakteristika skal 
du omhyggeligt overveje, hvilke 
træk din fremtidige hund skal 
have. Skal den være modig eller 
tøvende, følge dig tæt eller 
distanceret? Ved at se på, hvad 
racerne er opdrættet til, får du et 
fingerpeg om hundens adfærd og 
hvilke aktiviteter, den kan lide 
(side 20-21). Ved at tale med 
hundejere kan du få en god idé om, 
hvordan disse træk vil fungere i 
din familie.  

Energi og motion
Overvej din egen karakter. Er du 
udadvendt og vil nyde boxerens 
overvældende glæde, eller er du en 
stille type, der foretrækker noget 
mere reserveret som en whippet? 
Sådanne spørgsmål vil hjælpe dig 
med at finde en hund, der passer til 
dit temperament, så I passer 
sammen uden at få sammenstød. 
Det er vigtigt med det rette 

! Familiehund
Det er ofte bedre at vente til børnene er i 
skolealderen, før man anskaffer en hvalp, så 
man har mere tid til dens pasning.

energiniveau. Mange racer er 
opdrættet til at arbejde og er opsat 
på at arbejde hele dagen. Har du 
ikke meget energi og foretrækker 
en hund der ligger og laver 
ingenting det meste af tiden, så er 
en arbejdshund bestemt ikke noget 
for dig. Find ud af hvor meget 
motion din foretrukne hund har 
brug for. Folk der lever med netop 
den race kan give dig værdifuld 
indsigt i både gode og dårlige sider 
ved racen. 
Ved at lave denne reseach, før du 
tager ud og ser på hvalpe, overvejer 
du måske andre racer, end den du 
først tænkte på. 

Størrelse, form og træk
Generationer af selektiv opdræt 
har skabt en et bredt spektrum af 
hunde med forskelligt udseende og 
temperament. Før du begynder at 
se efter en hvalp, skal du under-
søge en masse og tage mange 
beslutninger, så du ender med at 
finde en hvalp med træk, 
kropsform, størrelse og 
personlighed, der passer til din 
livsstil. Sæt dig med din familie og 
diskuter, hvad I ønsker jer af 
hunden. Hvor meget tid har I? 
Foretrækker I en stor eller lille, 
langhåret eller en, der ikke fælder, 
fin eller robust? Nogle beslutninger 
har store konsekvenser. En pels der 
ikke fælder kan betyde, at du skal 
betale for professionel trimning 
hele hundens liv. Vælger du en 
langhåret hund med silkeagtig pels 
skal du selv give den pelspleje hver 
dag. Er du villig til at påtage dig 
sådanne forpligtigelser? 

" Selskabshvalp
Mange ejere nyder deres hund så meget, at de 
beslutter at få én mere for at få mere selskab til 
sig selv og den første hund. 



Født til at løbe
Hvis du er meget aktiv, 
så vil I være mere 
sammen og have mere 
fornøjelse af hinanden, 
hvis du anskaffer en 
hvalp, der elsker motion.
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Hvor finder du din hvalp? 
Der er mange steder, du kan finde en hvalp. Nogle er meget gode, nogle 
ikke så gode og nogle er rigtig dårlige. Ved at finde en sund hvalp, der er 
styret godt af en omsorgsfuld opdrætter, kommer I begge godt fra start.  

Den rigtige kennel
Et af de første spørgsmål er, 
hvorfor opdrætteren har hvalpe til 
salg. Opdrætter de arbejdshunde 
eller udstillingshunde eller avler de 
på et højt elsket kæledyr for at få et 
mere? Var det et uheld eller 
opdrætter de for at tjene penge? 

! Internathvalp
Hundeinternater har tit hele kuld eller enlige, 
ældre hvalpe, både racehunde og krydsninger, 
som mangler et godt hjem og som vil vokse op 
og blive glimrende kæledyr. 

Bortset fra de to sidste er alle disse 
grunde gode, men find ud af om 
opdrætteren har taget højde for 
hvalpenes fremtidige temperament 
og helbred og ikke har forfulgt 
andre mål. 
For at finde en god opdrætter, skal 
du lave en stor undersøgelse. Spørg 
ejere af voksne hunde, som du kan 
lide, hvor de kommer fra, og gå til 
hundeudstillinger, spørg så mange 
som muligt efter anbefalinger. 

Racehunde sundhedstest
Sundhedstest er vigtig, når det 
handler om racehunde. mange 
racer er skabt fra små genbanker 
og indavlet, hvad der har givet 
talrige genetiske sygdomme og 
defekter. Nogle kan man teste for 
og det er vitalt at undersøge hvilke 
problemer din race har og som du 
kan komme ud for senere i hun-
dens liv. Find ud af hvilke test, der 
bør foretages, og spørg hvad de 
forskellige bedømmelser betyder. 
Bed om at se dokumentation for 
begge forældre og selv bedsteforæl-
dre for kuldet. Vær meget mistænk-
som, hvis de ikke kan skaffes og 
find en anden opdrætter, der er 
mere villig til at besvare spørgsmål.

Hvalpefabrikker
Undgå hvalpefabrikker, som kun 
avler for penge. Deres hvalpe 
leveres undertiden til din dør eller 
opbevares med flere kuld sammen. 
Nogle prøver at give udseende af, 
at de opdrætter i hjemmet, mens 
hvalpene i virkeligheden er 
importeret fra elendige forhold. 
Sørg for at se moren sammen med 
kuldet og hold dig væk ved 
mindste mistanke.
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Valg af hvalp

De rigtige omgivelser
Det er ekstremt vigtigt at finde 
opdrættere, der opdrætter kuld i 
hjemmet (side 16-17) frem for en 
hundegård uden for huset. Undgå 
”hvalpefabrikker”, som kun avler 
for at tjene penge uden overvejelser 
om velfærd eller fremtidigt 
temperament og helbred. Kuldets 
mor er måske skjult og hvalpene 
holdes måske udenfor under 
rystende forhold. 

! Udstillingshunde
Nogle skrupelløse 
opdrættere er kun 
interesseret i at vinde 
priser – uden hensyn 
til sundhed eller 
temperament – og 
sælger deres 
overskud af hvalpe til 
intetanende ejere. 

" Vanskeligt valg
Du skal vælge en sund hvalp med godt 
temperament. Det kan du kun, hvis du ved nok 
om hvalpene. 

Et godt sted at få hvalpe er hos en 
opdrætter, der avler fra en 
familiehund – forudsat de har 
tænkt grundigt over begge 
forældres sundhed og 
temperament. Spørg dem om det, 
før du går ud og ser hvalpene. 
Nogle internater kan også være et 
godt sted at finde en hvalp, hvis 
hvalpene er håndteret ordentligt og 
rimeligt vurderet. 

# Undersøg sundhedstilstanden
Racehunde risikerer at have mange lidelser og 
sygdomme, som de skal testes for. Fremtidige 
ejere bør være på vagt, før de køber en hvalp. 
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Vælg en god kennel
Hvalpens første tid hos opdrætteren har stor effekt på den fremtidige 
adfærd. Gode vaner og socialisering vil have en blivende virkning, så 
vælg opdrætteren omhyggeligt. 

De første uger med opdrætteren 
har stor betydning for hvalpens 
udvikling. En god opdrætter vil 
allerede have overvejet hundens 
helbred og temperament før 
opdrættet og sikrer sig, at hvalpene 
er sunde og godt socialiseret, når 
de skal til det nye hjem. Når du 
besøger kennelen, så kontrollér at 
hvalpene er opvokset indendørs, så 
de er vant til lydene og synet af 
hverdagslivet. Se efter bevis på, at 
de opholder sig i hjemmet, såsom 
legetøj, vandskål og hundeseng, og 
hold øje med dem, når de bevæger 
sig rundt i hjemmet og haven. Er de 
forsigtige eller løber de rundt på 
opdagelse? Læg mærke til hvordan 
de reagerer på husets lyde. En 
hvalp der hopper op, når telefonen 
ringer eller en dør smækker er ikke 
vant til at være indendørs. 

Socialiserings færdigheder
Det vigtigste en opdrætter kan gøre 
for en hvalp er nok at socialisere 
den med mennesker i alle aldre. 
Spørg detaljeret, hvordan det er 
gjort, især med mænd og børn. Læg 
godt mærke til hvalpenes reaktion. 
En velafbalanceret hvalp nærmer 

! Omhyggelig opdrætter
En god opdrætter vil gøre 
meget ud af at socialisere 
hvalpene med mange 
forskellige mennnesker og 
andre dyr, give dem 
masser af lugte, lyde, syn 
og sætte dem i mange 
forskellige situationer. 

! Godt opdræt
Ansvarsfulde opdrættere vil 
producere sunde hvalpe fra sunde 
forældre. De vil også sørge for, at 
de har en god vægt og er fri for 
orme og lopper.  

" Tidlig renlighedstræning
Godt opdrættede hvalpe, der er blevet 
opmuntret af opdrætteren til at gå udenfor i en 
tidlig alder, vil snart have gode vaner. 

“En hvalp, der glad nærmer sig, er godt  
socialiseret og velafbalanceret.”



Valg af hvalp

17! Glade for mennesker
En af de vigtigste opgaver for en opdrætter er, 
at hvalpene har positive møder med en lang 
række mennesker så tidligt i livet som muligt. 

sig glad og kravler op for at komme 
tættere på vores ansigt. En hvalp, 
der gør sig flad og vil gå hen mod 
dig, er måske ikke socialiseret 
ordentligt eller overhovedet. Holdes 
moren ikke sammen med kuldet, 
find ud af grunden. Bed om at se 
hende og tjek hendes temperament 
og sundhedstilstand. Hendes gener 
er givet videre til hvalpene. 

Tidlig renlighedstræning
Kontrollér, at der er styr på renlig- 
hedstræningen. Er der plads til, at 
alle kan sove i kurven, og kan de gå 
til et rent område og tisse? Tager 

Nervøse mødre
Hvis moren er bange for menne- 
sker, vil hun give frygten videre til 
hvalpene gennem gener og 
adfærd. Selvom det er svært at gå 
væk fra et kuld, så er det bedst at 
undgå hvalpe fra nervøse mødre, 
da de kan blive vanskelige 
familiehunde. 

opdrætteren dem regelmæssigt ud i 
haven efter de har sovet, spist og 
leget? Hvis det er tilfældet, vil 
renlighedstræning være let. Hvis 
der lugter og er snavset, og der ikke 
er en klar adskillelse mellem 
opholdsområde og toilet, vil 
toilettræning blive svær. Gode 
opdrættere skal bruge masser af tid 
til at se efter hvalpene og kende 
deres individuelle personlighed. 
Hvis det er tilfældet, så få råd om, 
hvilken der kan være bedst for dit 
hjem. Men det er mindre vigtigt at 
vælge en bestemt hvalp i et kuld 
end at vælge en god opdrætter, der 
har gjort alting korrekt, så vær 
parat til at gå din vej og finde en 
anden kennel, hvis alting ikke er 
gjort rigtigt. 





Populære 
hunderacer 

Når du vælger en hund, så tænk over 
behov og karakteristiske træk hos 
mange racer, før du indsnævrer din 

søgen. Hunderacer findes med modsatte 
personligheder og fysik, så find den, der 

passer til din livsstil. Dette kapitel tegner 
profiler af de mest populære hunderacer. 
Under hver race finder du 

individuelle karakteristika og 
personlighedstræk såvel som 

krav til pelspleje og motion. 
Find din favoritrace her og 

fortsæt din søgen for at være 
sikker på, at den nye hund 
passer til dig. 

LIVLIG ELLER LANGSOM?
Vælg en race der passer til din 

familie og livsstil, hvis du vil have 
din hvalp skal vokse op og blive den 
hund, du har drømt om. 




