
NORMA ZVOLSKY

RETRIEVER 
HVALPE-  
TRÆNING

Din ledsager gennem       
hele hvalpetiden

Endelig skal du hente din hvalp hjem. Men de første måneder 
bliver dit liv vendt på hovedet. Alt er nyt: fra renlighed og 
socialisering til de første træningsøvelser. Også puberteten, hvor 
din hund tilsyneladende glemmer alt, den har lært, er et vigtigt 
skridt til at blive voksen. Norma Zvolsky, som har trænet 
retrievere siden 1991, ledsager dig og din hvalp gennem hele 
udviklingen og forklarer dig omhyggeligt hvert enkelt skridt.              
Så bliver din livlige hvalp til en pålidelig og rolig retriever. 

— L ÆRING FOR L IVET 
Hvorfor er træning så vigtigt 
og hvorfor lykkes det 
ikke uden et god binding          
mennneske-hund?

— FR A FØDSEL T IL              
PUBERTETEN 
Hvilke er udviklingsfaserne  
og hvordan støtter du din 
hvalp uden at overstimulere 
den?

— DEN L IDENSK ABEL IGE     
RETR IEVER 
Hvorfor skal man ikke          
overdrive med apportering, 
og hvorfor er det så vigtigt,         
at du lærer din hund at være 
rolig?
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TIDEN STÅR IKKE STILLE, ALT     
UDVIKLER SIG  
Det er blevet stadig vigtigere for os at have 
balance mellem arbejde og fritid. Vi øn-
sker vores identitet kommer fra mere end 
den erhvervsmæssige karriere, også fra en 
interessant og opslugende fritidsbeskæf-
tigelse. Derfor undrer det mig ikke, at sta-
dig flere hundeinteresserede mennesker 
har kastet sig over retrieverarbejdet og ger-
ne vil beskæftige deres hund med noget 
meningsfuldt i fritiden. 

HVALPEKØBERNES FORVENTNIN-
GER ÆNDRER OPDRÆTTET
Retrieverarbejdets popularitet giver nye 
tanker i opdrættet. For at imødekomme 
de kommende hvalpekøberes krav - hval-
pekøbere har i dag for det meste en præcis 
forestilling om, hvad de vil med deres 
fremtidige hund - bliver der i avlen stadig 
oftere selekteret efter arbejdsevne og evner 
for fremtidig jagt og sport. Derfor finder 
man udover kuldene i udstillingslinjen 
stadig flere kuld i jagt- eller brugslinjen 
med meget temperamentsfulde hvalpe 

Norma Zvolsky med Maggie (Duckflight Eye on Magpie) og Purdey (Duckflight Beesley)

OM DENNE BOG
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med store medfødte anlæg. Disse hvalpe 
har ubetinget brug for beskæftigelse af de-
res hjerne for at få et tilfredsstillende og 
indholdsrigt liv.

HVALPEEJERENS NYE                 
UDFORDRINGER
En aktiv og meget temperamentsfuld 
hund kræver en særlig omgangsform og en 
særlig træning. Dermed har vanskelighe-
derne, som en ny hvalpeejer har med sit 
nye familiemedlem, ændret sig. Retriever-
ejere bliver i dag i højere grad konfronteret 
med højt motiverede, hyperaktive og uro-
lige hunde. Denne udvikling er baggrun-
den for, at jeg har revideret min meget suc-
cesrige bog RETRIEVER 
HVALPETRÆNING. Jeg vil gerne med 
denne nye udgave hjælpe den nutidige 
hvalpekøber med at leve op til disse udfor-
dringer. Bogen lægger nu vægt på nogle 
nye områder. Det er min intension at give 
læseren egnede instrumenter og skærpe 
bevidstheden om, hvordan man støtter 
hvalpen rigtigt, og hvordan dens anlæg ud-
vikles i den rigtige retning. 

I ROEN LIGGER STYRKEN – TÅL-
MODIGHED ER DET HØJESTE MÅL
Højt begavede, meget aktive hunde skal 
ubetinget i de første måneder lære at geare 
ned. De skal lære, at livet ikke kun består 
af aktivitet - for deres egen stabilitets og 
sundheds skyld. Forsømmer man det i den 
første vigtige tid, hvor hvalpen præges til 
dens videre liv, så har man fejlagtigt givet 
efter og kommet til at fremme en adfærd, 
som man senere ikke længere kan styre. 
Disse manende ord bør især de lægge sig på 
sinde, der allerede har haft flere retrievere, 
og som nu gerne vil starte forfra med deres 
nye hund. Selvom hvalpen byder sig til og 
slet ikke kan få nok, så er det vigtigste de 
første uger og måneder (det gælder også 
dig selv - det er ofte et ligeså stort problem) 
at bremse og og være opmærksom på at 

fremme en rolig adfærd med stabilitet, 
koncentration og undgåelse af stress. Det 
er grundstenen for en senere vellykket træ-
ning og dermed for din hunds succes med 
retrieverarbejdet. Tålmodighed er en 
fremragende partner, for et langsomt og 
omhyggeligt opnået mål er væsentligt 
mere lovende, end at nå målet med super-
sonisk fart. 

HUNDEN SOM LIVS- OG FRITIDS-
PARTNER
Man må ikke glemme at opfylde hundens 
behov. Hunden må ikke reduceres til et 
sportsredskab. Kun når begge parter har 
et tilfredsstillende, indholdsrigt liv opstår 
der et lykkeligt fællesskab. Dit nye familie-
medlem skal blive din drømmehund, som 
du kan have det sjovt med i fritiden. Ved 
siden af aktiviteten som fritidspartner skal 
sin hvalp også være et elskeligt og stabilt 
familiemedlem, der forskønner og beriger 
din hverdag. 

Jeg ønsker dig masser af sjov og succes med 
din nye livspartner og familiemedlem. 

Norma Zvolsky
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FRA EN OPDRÆTTERS SYNSVINKEL
Som opdrætter og aktiv hundefører ved 
jeg, hvor vigtige de første uger og måneder 
er i en hunds liv. I denne tid bliver grund-
stenen lagt for hvalpens senere liv 
I de første 8 uger påtager hundemoren sig i 
det væsentlige opdragelsen af hvalpen. 
Omverdenens prægning udøves i vidt om-
fang af opdrætteren. 

Når du tager din hvalp ind i dit hjem ved  
ca. 8 uger, påtager du dig et stort ansvar, 
for den stoler på, at du nu vil beskytte den 
og hjælpe den med at klare sig i livet. Du 
får brug for masser af tålmodighed, indle-
velsesevne og en stor portion konsekvens i 
opdragelsen af din protege.

Monika Schoenbach

Ved opdragelse og træning af din re-
triever har du dog ikke kun brug for 
tålmodighed, men også tid til at 
beskæftige sig med din hund, tid til at 
involvere sig og fremfor alt tid til at 
lade den blive moden og give den ram-
mer, så den fuldt ud kan udvikle sin ka-
rakter og styrke.

Ikke alle retrievere lærer lige hurtigt. Der-
for er det vigtigt at tilpasse træningen til 
den individuelle hund.  
Den ene lærer hurtigt, den anden har brug 
for mere tid og flere gentagelser, før den 
har forstået. Husk altid, at din retriever al-
tid ønsker at gøre det rigtigt overfor dig. 

Udover meget tid med dig har hvalpen 
også brug for ro. Et sikkert helle, f.eks. en 
hundeboks eller en rolig soveplads, giver 
mulighed for at få ro og have en sikker 
„havn“. Stå fast på, at denne plads er sik-
ker og rolig, og ingen andre familiemed-
lemmer må forstyrre. Her skal din hvalp 
kunne slappe af, når den begynder at lære.
Med disse tanker for hundens opdragelse 
og med hjælp af Norma Zvolskys „RE-
TRIEVER HVALPETRÆNING“ er du 
på den rigtige vej til at gøre et fremfusende 
lille væsen til en pålidelig ledsager og ap-
porteringshund, der vil berige dit liv i man-
ge år.

Monika Schoenbach
Opdrætter i Tysk Retriever Klub/FCI med 
kennelnavnet „Bonniebrook’s“
Dommer i Tysk Retriever Klub 

FORORD
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Helene Leimer

FRA EN HUNDETRÆNERS        
SYNSVINKEL
Med den nye udgave af „RETRIEVER 
HVALPETRÆNING“ foreligger der en 
klart opbygget, godt struktureret og illu-
streret uddannelsesvejledning. Forfatteren 
har selv gennemløbet hele spektret af re-
trieverarbejdet fra A til Z mange gange. 
Hun kommer ikke med teoretiske udred-
ninger, men har afprøvet alt som praktisk 
træner med sine egne og utallige andre 
hunde. 

En så detaljeret bog tager højde for alle 
eventualiteter, så hvalpekøberen i starten 
slet ikke kommer på den idé at bruge en 
kompetent træner allerede de første uger.

I samarbejdet menneske-hund handler det 
om at finde den rigtige balance. Menne-
sket skal vægte tungt i denne balance for 
at give hunden tryghed og klar ledelse. Du 
skal forklare hunden de ønskede forløb, så 
de virker i praksis. 

Det anbefales derfor for at undgå træ-
ningsfejl jævnligt at få supervision af en 
kompetent træner, da en bog ikke kan er-
statte trænerens uddannede blik udefra.  

Problematiske punkter skal fanges i føds-
len, så de ikke bider sig fast. Erkendes pro-
blemer for sent, kræver de kedsommelig 
aflæring, mens rettidig korrigering knap 
nok forsinker den positive træning. 
Den erfarne træner overvåger de enkelte 
skridt i træningen og giver hund og men-
neske passende supplerende øvelser, og ser  
om det lærte sidder godt nok fast, før nyt 
kan tilføjes. Man skal vælge træner efter 
vedkommendes erfaring og præstationer. 
Man skal ligesom med denne bog, have 
tillid til en kompetent træners viden og 
færdigheder.

At træne med en hund er en meget lønsom 
vej, som vi mennesker lærer meget af så-
som åbenhed, betingelsesløs følelsesmæs-
sig ærlighed, stor glæde, dyb forbundet-
hed . 

Helene Leimer
Field trial dommer, working test dommer



 LABRADOR,  
 GOLDEN ... 
—  Vejen til din 
egen retriever
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FORSKELLIGE
AVLSRETNINGER
Trods al vores genetiske indsigt er opdræt også i dag et uberegneligt 
og dermed spændende foretagende for enhver opdrætter.   

Udover en stor viden om arvelighed af-
hænger opdræt i høj grad af opdrætterens 
fornemmelse, for champion x champion er 
ikke ensbetydende med, at samtlige efter-
kommere har anlæg for at blive champio-
ner. Vi kan af gode grunde ikke kigge ind i 
dyrenes arvemasse. Opdrætteren kan 
forsøge at slutte fra avlshundenes fæno-
type (de ydre fysiske kendetegn som stør-
relse, farve, vægt, sundhed osv.) til genoty-
pe (hundens nøjagtige genetiske 
sammensætning). Genotypen afgør fæno-
typen, og derfor har man gennem oplys-
ninger om forældredyrenes og deres slægt-
ninges udstillingssucces, brugsegenskaber 
og sundhedsforhold et vist kendskab til 
avlshundenes avlsværdi (genetiske bag-
grund). Med denne viden kan man forsø-
ge at planlægge så optimal en parring som 
muligt. Men trods alle anstrengelser kan 
naturen være uberegnelig. 

FORVENTNINGER TIL 
HUNDEN
Før man træffer beslutning om et bestemt 
kuld, bør man afgøre med sig selv, hvilke 
forventninger man har til sin fremtidige 
hund. Selvfølgelig kan vi kun forlange det 
af hunden, som den har anlæg for at yde. 
Derfor skal hunde, som skal anvendes til 
jagt med alt, hvad det indebærer, også have 

anlæg for det. Hunde, der har store anlæg 
for denne opgave, lærer det hele langt let-
tere og hurtigere. Samtidig er man, når 
man vælger hund, nødt til at tænke på, at 
hunde, der har anlæg for jagt, også kræver 
beskæftigelse, der tilgodeser disse anlæg. 
Stiller man for få krav til hunden, skal den 
nok finde ud af at beskæftige sig selv, og 
det bliver ikke altid med det, som ejeren 
lige havde ønsket sig. Ønsker man udeluk-
kende at have hund som familiehund, bør 
man derfor holde sig fra en hvalp med ud-
prægede jagttalenter, simpelthen fordi det 
kan blive vanskeligt at leve op til dens be-
hov for beskæftigelse. 

„Man kan principielt ikke lære en 
hund noget, der ikke ligger i dens na-
tur. Kunsten at træne en hund hand-
ler om, at man udnytter de medfødte   
indlæringsevner og kræver noget, den 
har lyst til at give.“ 

(Eberhard Trumler)
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Labrador, golden ... — Forskellige avlsretninger

RETRIEVERAVL                   
I ENGLAND
De fleste retrieverracer opstod i England i 
det 19.århundrede. Det målrettede avlsar-
bejde blev indledt i slutningen af det 19. 
og starten af det 20.århundrede. Samtidig 
blev også racestandarderne slået fast. 
Oprindelig blev alle retrievere opdrættet 
til jagt. Men i årenes løb udvikledes op-
drætternes krav, og der opstod efterhån-
den to forskellige avlslinjer - den såkaldte 
udstillingslinje og jagt- eller brugslinje. 

JAGTLINJEN
Blandt hunde af jagttypen, som også kaldes 
markprøve- eller field-trialretrievere, er der i 
mange hundegenerationer udelukkende avlet 
med henblik på jagt, og der er derfor kun ud-
valgt avlsdyr med de egenskaber. Hovedfokus 
bliver lagt på den jagtmæssige ydeevne, i 
mindre grad på hundens eksteriør (udseende). 

Avlskriterierne er:

— good nose = god næse, dvs. lugtesans
— style = arbejdsstil
— natural game finding ability = medfød-

te vildtsporingsevner
— good temperament = godt tempera-

ment
— will to please = vilje til at behage

Hunde af denne linje blev tidligere altid 
solgt til jægere og herregårdsskytter, i dag 
finder man dem tit brugt til apportering. 
Hunde fra jagtlinjer har mulighed for at 
vise deres evner ved markprøver, dvs. jagt-
prøver der arrangeres af specialklubber for 
at vurdere hundens jagtmæssige evner og 
fremme interessen for jagt.

Labrador retriever-han fra jagtlinjen. De findes i 
farverne gul og sort.

Labrador retriever-han fra udstillingslinjen. De 
findes i farverne sort, gul og brun.
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UDSTILLINGSLINJEN
Ved siden af jagtlinjen har vi udstillings-
linjen. Her lægges der større vægt på hun-
dens udseende end på udtalte jagtegenska-
ber. Gennem mange hundegenerationer er 
avlshundene først og fremmest blevet ud-
valgt ud fra eksteriør, altså udseende, og 
allerede efter nogle få generationer har 
hunde af de to avlsretninger udviklet sig 
væk fra hinanden. Hunde af jagttypen har 
som regel længere ben og smallere hoved 
og virker mere adrætte. De langhårede ra-
cers repræsentanter for denne avlsretning 
har tit relativt kortere pels. Udstillings-
hunde er som regel ikke helt så langbe-
nede, de er kraftigere af bygning og har 
også et kraftigere hoved. Hunde af de 
langhårede racer har en lang og smuk pels, 
der får dem til at virke meget elegante, 
men som ville være upraktisk til jagt. 
Begge linjer er blevet avlet stabilt i mange 

årtier, og hos begge lægges der stor vægt på 
et godt temperament, som er noget af det, 
der gør disse hunderacer så populære. Op-
drætterne udvælger altid på baggrund af 
de egenskaber, der svarer til avlsmålet. 
Kun de bedste hunde er blevet brugt i av-
len for at styrke den ønskede type. Det 
kan ikke undre, at de to linjer har udviklet 
sig stadig længere væk fra hinanden. På 
stamtavlen kan man se, hvilken avlsret-
ning hunden tilhører. Alt efter avlsmål 
finder man mange generationer af forfæd-
re, hvis championtitel går i enten den ene 
eller den anden retning - eksteriørchampi-
on (i Danmark: DKCH) eller brugscham-
pion (i Danmark: DKBRCH).  

Golden retriever-han fra udstillingslinjen. De 
findes fra creme til mørkegule.

Golden retriever-han fra jagtlinjen, som for det 
meste er mørkegule.
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RETRIEVERAVL PÅ DET 
EUROPÆISKE FASTLAND
Avlsforeninger er først temmelig sent 
opstået på det europæiske kontinent – den 
første danske klub, Dansk Retriever Klub, 
blev således grundlagt i 1959. I begyndel-
sen var det engelske hunde af udstillings-
linjen, der blev importeret, og som blev 
grundlag for avlen på fastlandet. For at 
kunne kontrollere hundenes jagtegnethed 
begyndte man hurtigt at afholde jagtprø-
ver i de forskellige lande, og specielle re-
trieverprøver som f.eks. retrieverbrugsprø-
ver, markprøver, working tests og 
apporteringsprøver opstod. Prøverne har 

dog ikke meget tilfælles med de engelske 
field trials, da de er indrettet efter jagtfor-
holdene på det europæiske fastland, og de 
er anderledes end de engelske. 
Også Danmarks Jægerforbund spiller en 
stor rolle som arrangør af retrieverprøver.

ENGELSKE BRUGSLINJER
Hunde af den engelske brugslinje, som i 
mange årtier og gennem utallige generati-
oner udelukkende blev avlet på brugs-
egenskaber, var i begyndelsen ikke repræ-
senteret på det europæiske fastland. Først 
for nylig er ambitiøse hundeejere og -avlere 
begyndt at indføre field trial retrievere (la-
brador og golden) fra England i stadigt 
voksende tal. 

JAGTAVLEN – ”FORMEL 1”
Avlerne begyndte at bruge hvalpe efter 
hunde, som havde bestået brugs- og jagt-
prøver på fastlandet og stammede fra en-
gelske/irske markprøve- og jagtlinjer. Po-
pulært kalder man disse – især labrador 
retrievere – retrievernes ”formel 1”. Du 
skal helst kende både forældrenes og 
bedsteforældrenes egenskaber og resultater 
for at kunne vælge så præcist som muligt.

PRÆSTATIONSAVL ER IKKE BARE 
PRÆSTATIONSAVL
Søger man i hvalpelisterne efter en hvalp 
med særlige jagtegenskaber, kan det godt 
blive lidt besværligt. På avlsforeningens 
hvalpeliste kan man ikke umiddelbart se, 
om det drejer sig om hvalpe af udstil-
lingstypen men med udtalte brugsegen-
skaber eller om det er hvalpe af den engel-
ske brugslinje/field trial-linje. Forældredyr 
fra begge grupper skal have gennemgået de 
samme prøver, men alligevel er hundene 
meget forskellige af type og udseende. 
Man er dog under alle omstændigheder 

AVLSRETNINGER
(Målt på yderpunkter; der er mange 
blandingstyper)
—  Hunde af udstillingstypen avles især 

som familiehunde. 
—  Hunde af den særlige jagttype avles 

først og fremmest til jagt og sport. 
Hvalpe med dette prædikat har 
forældre og/eller bedsteforældre, der 
har bestået de relevante prøver. Man 
skelner her mellem to forskellige ty-
per:

1.  Hunde, der oprindeligt stammer fra 
udstillingslinjer.

2.  Hunde, der oprindeligt stammer fra 
engelske brugs- og field-triallinjer.

Afhængigt af avlsretning ændres hunde-
nes temperament, brugsegenskaber og 
udseende.
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sikker på at få en god jagthund, men har 
man besluttet sig for en bestemt type 
hund, slipper man ikke for enten at analy-
sere kuldets stamtavle eller at spørge sig 
for i kennelen. Du skal ikke holde dig til-
bage for at bede opdrætteren om at se avls-
hunden i arbejde. Så kan du selv afgøre, 
om dens temperament eller ”stil” lever op 
til dine forventninger. Enhver seriøs avler 
fremviser stolt og gerne sine hundes ar-  
bejdsevne. Især moderdyrets evner, hvis 
bare hun ikke er for langt henne i sin 
drægtighed.

01 Labrador retriever-han fra brugslinjen. 

02 Labrador retriever-han fra udstillingslinjen. 

03 Golden retriever-han fra brugslinjen. 

04 Golden retriever-han fra udstillingslinjen. 

04

03

02

01
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HUNDEAVLERNES          
ORGANISATIONER
Adresser på kenneler finder du gennem 
Dansk Retriever Klub og foreningens 
hvalpeformidling. Her kan du finde oplys-
ning om, hvilke kenneler der har et kuld af 
den race, du ønsker, eller som venter hval-
pe. Sørg for at sikre dig, at kennelen er til-
sluttet en FCI-anerkendt avlsforening. 
Hvorfor det? Avlsforbund tilknyttet Fédé-
ration Cynologique Internationale (FCI) 

er underkastet strenge avlsforskrifter. Det 
gælder i forbundene om at beskytte racens 
typiske udseende og egenskaber, såvel som 
sikre et harmonisk sind og godt helbred 
blandt dyrene. Det er kun tilladt at bruge 
hunde i avl, som ud over de helbredsmæssi-
ge kriterier, også er godkendt som svaren-
de til racestandarden i udseende, sind og 
brugsegenskaber.
Avlerne i sammenslutningen beskæftiger 
sig ikke med masseavl eller "hundefabrik-
ker". De avler deres race som en hobby 

HVOR FINDER JEG MIN 
DRØMMEHUND?
Nu har du besluttet, at du ønsker at få en retrieverhvalp, skal du sørge 
for at finde en ansvarlig avler. Det er ikke hver dag, man køber et le-
vende væsen, så man skal sørge for at sætte sig godt ind i sagerne før 
købet. Hunden bliver din ledsager i mange af år af dit liv. Vent hellere 
nogle uger eller måske hele måneder, til du har fundet en avler, du har 
tillid til.

Kenneler, der er medlemmer af en af Dansk Kennel Klubs (DKKs) specialklubber, skal leve op til de avlsrestriktioner, 
der gælder for racen.
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med den kærlighed og lidenskab, der skal 
til. Men om kennelen svarer til dine for-
ventninger, er noget du selv er nødt til at 
afgøre ved at besøge den og tale med op-
drætteren.

  

VERDENSOMSPÆNDENDE FORENINGSHIERARKI

FCI (Fédération Cynologique Internati-
onale)
Fédération Cynologique Internationale 
(FCI) er kynologiens verdensorganisati-
on. (Kynologi er læren om hunde; be-
grebet bruges dog ikke udelukkende 
videnskabeligt, men også om anvendt 
hundekendskab, dvs. avl, træning, 
pasning og brug af hunde). Avlerfore-
ninger under den verdensomspæn-
dende paraplyorganisation er uden 
undtagelse medlemmer af de nationa-
le avlsforbund, hvoraf der kun findes 
ét for hvert medlemsland. For tiden er 
80 medlems- og partnerlande sluttet 
sammen i FCI. Hvert medlems- og 
partnerland udfærdiger sine egne 
stamtavler og uddanner også egne 
nationale dommere. I Danmark er fæl-
lesorganisationen Dansk Kennel Klub 
(DKK). FCI garanterer gensidig aner-
kendelse af stamtavler (pedigrees) og 
dommere inden for organisationens 
rammer.

DKK (Dansk Kennel Klub)
Som det danske medlem af FCI er 
DKK selv paraplyorganisation for 70 
racespecialklubber. Dansk Retriever-
klub, hvorigennem man kan komme i 
forbindelse med hjemmesider og race-
ledelser for labrador, golden, flatcoa-
ted, curly coated og chesapeak bay re-
trievere, er medlem af DKK og under-
kastet de strenge avlsbestemmelser 
med tilhørende hvalpekontrol. DKK 
garanterer, at stamtavlernes oplysnin-
ger er korrekte, og at der er gennem-
ført streng kuld- og avlskontrol. Fore-
ninger tilsluttet DKK garanterer disse 
mindstekrav til avl gennem kontrol.

Danmarks Jægerforbund
Udover i Dansk Kennel Klubs regi fo-
regår der også i Danmarks Jægerfor-
bund et stort og veludviklet hundear-
bejde spændende fra hundetræning i 
de lokale jagtforeninger til jagtrelate-
rede mesterskabsprøver for stødende 
og stående jagthunde.
Forbundets formål er at motivere den 
danske jægerskare til at have brugba-
re jagthunde uanset race og stambog 
i overensstemmelse med nutidens 
etiske og lovmæssige krav.



Labrador, golden ... — Hvor finder jeg min drømmehund?
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ER EN AVLER SIG SIT 
ANSVAR BEVIDST?
Efter dine indledende undersøgelser er du 
nu blevet klar over, hvilke avlere der har 
hvalpe eller hvilke, der venter hvalpe inden 
for de nærmeste måneder. Henvend dig 
først telefonisk til avleren og sørg for at 
have dine spørgsmål liggende parat, før du 
ringer. Stil endelig alle de spørgsmål, der 
optager dig. En god avler svarer gerne på 
alle disse spørgsmål, for vedkommende er 
stolt af sine hunde og glad for at give detal-
jerede oplysninger. Desuden er det også 
vigtigt for hende, at du har beskæftiget dig 
med racen, og hun vil være sikker på, at en 
retriever er den hund, der passer bedst til 
dig.

HVAD EN AVLER DOG KAN SPØR-
GE OM
Bliv ikke overrasket, hvis avleren stiller dig 
lige så mange spørgsmål. Hun vil helt sik-
kert vise interesse for dine livsvilkår og 
spørge til din dagligdag, beskæftigelse, fe-
rieplaner, fritidsinteresser osv. Bliv ikke 
fornærmet over de tilsyneladende påtræn-
gende spørgsmål. Avleren viser sig blot 
ansvarsbevidst og optaget af sine hvalpes 
fremtid. Tænk på, at hun på temmelig kort 
tid skal skabe sig et indtryk af, om du har 
mulighed og evne for at overtage ansvaret 
for det hjælpeløse, levende væsen de næste 
10-15 år. Glæd dig i stedet over, at avleren 
ikke er ligeglad med sine hvalpes skæbne.

Golden retriever tæven fra brugslinjen viser stolt sine hvalpe frem. 



FØRSTE BESØG HOS   
OPDRÆTTEREN
Du har været i telefonisk kontakt med av-
leren og fået et godt indtryk af hende. 
Derfor har I nu truffet aftale om besøg. 
Brug det til at udbygge indtrykket af avle-
ren på stedet. Læg mærke til, hvordan 
hvalpene bliver holdt. Det betyder ikke 
noget, om omgivelserne er enkle og slidte. 
Hovedsagen er, at der er rent og velholdt.

DET FØRSTE INDTRYK TÆLLER
Kig ikke bare på hvalpene. Men iagttag 
også de andre hunde hjemme hos opdrætte-
ren. Virker de sunde? Har de et venligt og 
glad forhold til avleren? Er de voksne hunde 
også imødekommende over for dig? Ser det 
ud til, at avleren er stolt af sine hunde? For-
nemmer du, at hun elsker dem? Får du et 
dårligt indtryk af noget som helst, bør du 
hellere afslutte besøget og se dig om efter en 
anden avler. Du bør have en fornemmelse 
af, at avleren er til at stole på. Du må aldrig 
købe af ren medynk. Hvad du leder efter, er 
en ven, der skal ledsage dig hele sit hunde-
liv.
Men vær også forbeholden, hvis avleren 
ikke interesserer sig for, hvorfor du har be-
stemt dig for netop denne race. Hvis hun 
ikke interesserer sig for, hvor hendes hvalpe 
kommer hen, og hvordan deres fremtidige 
liv kommer til at forme sig! En god avler fø-
ler stor interesse for at finde de bedst muli-
ge hjem til sine hvalpe. Hun vil udspørge 
dig og holde godt øje med, hvordan du og 
dine børn omgås hvalpene og de voksne 
hunde. Hun viser ikke ønske om at overtale 
dig til at købe en af sine hunde. Hun sælger 
heller ikke sine hvalpe til spotpris bare for 
at slippe af med dem af en eller anden 
grund.

SE OM HVALPENE ER VELPLEJEDE
Et helt rent hvalpekuld er ikke muligt med 
en flok hvalpe, der hvirvler rundt mellem 
hinanden, heller ikke hos den ivrigste av-
ler. Men der må ikke være tydeligt gamle 
bunker afføring og tis-pytter. Vandskålen 
skal også være ren og fyldt op, og der må 
ikke stå foderskåle med madrester. Hval-
pene skal se velplejede ud, lugte godt og 
ikke have rindende øjne. Det er også meget 
vigtigt, at hvalpene har kontakt med men-
nesker. I en afsides liggende lade eller sågar 
i en kælder har de ingen chancer. De skal 
have en hverdag sammen med mennesker.

Sådan forberedes de på livet i fællesskabet.

Tæven opdrager sine hvalpe fair og konsekvent. 
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! TELEFONISKE SPØRGSMÅ L TIL KENNELEN
Spørgsmål, du bør stille en avler ved første opringning

SPØRGSMÅ L BAGGRUND

? Hvor længe har du 
beskæftiget dig med 
racen?

En avler skal helst have mange års erfaring med denne race. Kun hvis ved-
kommende har en omfattende viden om racen og ved nok om de konkrete 
avlsdyrs karakter og helbred, kan han træffe det rigtige valg ved parring. 
Avlere bør derfor selv have erfaring nok eller – for nye avleres vedkommen-
de – kunne trække på en erfaren avlers erfaring og råd.

? Hvor mange kuld 
plejer du have om 
året?

”Mange” er det forkerte svar på det spørgsmål. En kennel, som er medlem af 
DKK, driver avl som hobby og har ikke mange avlstæver. Som regel får avlere 
af den slags ikke mere end to, højst tre kuld om året.

? Avler du også andre 
racer?

Hvis nogen avler flere racer, bør du stryge vedkommende af listen. Hundeavl 
er i sig selv meget krævende. Man skal bruge en masse tid bare på at skaffe 
sig de nødvendige oplysninger om avlshundene, når man skal planlægge et 
kuld samvittighedsfuldt. Så det er svært at forestille sig, at nogen virkelig 
kan drage omsorg for avl af mere end højst to racer på samme tid.

? I hvilken alder giver 
du slip på hvalpene? 
Hvornår kan jeg hen-
te en hvalp?

Kenneler tilsluttet DKK må ikke afhænde hvalpene, før de er otte uger gam-
le. Desuden har den slags avlere ikke hvalpe ”på lager”. Som regel skal man 
vente uger eller måneder på en hvalp. Vær forsigtig, hvis du kan få en hvalp 
med det samme. Find ud af, hvorfor hvalpen eller hvalpene ikke allerede er 
afhændet.

? Må jeg komme forbi 
og kigge på kuldet?

Her skal du helst ikke få en fornemmelse af at blive opfattet som påtræn-
gende. Gode avlere vil gerne lære deres kommende hvalpekøbere at kende 
før afhændelsen. For seriøse avlere er det ikke ligegyldigt, hvor deres hvalpe 
havner. De vil gerne danne sig et billede af dig, din familie og dine omstæn-
digheder. Men lad være med at regne med at kunne tage hen til avleren 
med det samme eller på det første tidspunkt, du foreslår. Netop i den tid, 
hvor avleren står med ansvaret for de nyfødte hvalpe, er der mange forplig-
telser. Hun skal sørge for hvalpene og have tid til at lave aftaler med andre 
mulige hvalpekøbere. Så du skal ikke blive fornærmet, hvis du er nødt til at 
indrette dig efter avlerens retningslinjer og ikke bare kan få uhæmmet ad-
gang til hvalpene.

? Kan jeg også få hval-
penes mor at se ved 
besøget?

Hvis avleren ikke vil vise dig hende, må du bede om en grund. Du bør have 
mulighed for at se hvalpenes mor, for hun giver sine anlæg videre til hvalpe-
ne.

Hold dig ikke tilbage – stil både disse og endnu flere spørgsmål allerede i telefonen. En god avler giver svar 
uden at føle sig trådt for nær, når spørgsmålene spejler din interesse og formuleres høfligt.

Labrador, golden ... — Spørgsmål til kennelen
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! SPØRGSMÅ L TIL KENNELEN UNDER BESØGET
Hvis du synes om kennelen, så stil avleren alle de spørgsmål, der falder dig ind. 
En avler, der bliver irriteret over alle dine spørgsmål, er bestemt ikke den rette.

SPØRGSMÅ L BAGGRUND

? Er der arvelige lidelser i racen? 
Er dine dyr blevet undersøgt for 
dem? Lider dine egne hunde af 
den slags sygdomme?

Sørg for at få indsigt i hundenes helbredsforhold. 
Få en forklaring på, hvad hundenes helbredsoplysninger-
betyder.

? Hvordan ser stamtavlen ud? 
Hvorfor var det netop disse to, der 
skulle parres? Hvilket resultat for-
ventede du af parringen? 
Hvilke mål ønsker du at nå med dit 
avlsarbejde?

En god avler fremlægger gerne stamtavler og oplysninger om 
sine avlsmål. Hun vil gerne forklare, hvorfor hun har ønsket 
netop denne parring, og hvad hun har gjort sig af forhåbnin-
ger. En avler uden avlsmål avler ikke – hun formerer bare.

? Hvor tit har du dyrlægetilsyn med 
hundene? Har der været helbreds-
problemer?

Normalt vil enhver avler beredvilligt fremlægge sine dyrlæge-
papirer (som regel med status for hofte- og albuedysplasi og 
øjenlysning) og andre attester i forbindelse med hvalpeover-
dragelsen.

? Hvad står der i købsaftalen? Er der 
klausuler af nogen art? Tager avle-
ren hunden tilbage, hvis der ind-
træffer uforudsete omstændighe-
der (som skilsmisse, udvandring, 
arbejdsløshed, brand, allergi osv.), 
så jeg ikke kan have hunden læn-
gere?

Pas på, hvis en avler siger nej til dette. En god avler vil gen-
nemgå købsaftalen med dig og forklare den. Hun vil også 
uden videre tage en hund tilbage for at spare den for turen til 
et dyreinternat. Hun vil gerne lede efter et nyt hjem til sin 
hvalp, uanset hvor gammel den er blevet.

? Spørg om du må holde kontakt 
med hende. Om hun vil stå dig bi 
med råd og dåd.

En god avler har sådan set selv interesse i at følge med i, 
hvad der bliver af hendes hvalpe. Hun regner ikke med, at du 
ringer hende op en gang om måneden, men bliver glad, hvis 
du giver hende besked om både modgang og positive begi-
venheder (f.eks. resultater af helbredsundersøgelser, udstil-
lingsresultater, overvejelser om avl). Selvfølgelig stiller hun 
også gerne op i tilfælde af vanskeligheder, f.eks. med helbred 
eller opdragelse.

? Har du præcise forestillinger om, 
hvad du søger, hvilken hundetype 
(brugs- eller udstillingslinje), så 
spørg opdrætteren om hendes-
avlstæve skal placeres i brugs- el-
ler udstillingslinjen. 

Den samvittighedsfulde opdrætter vil gerne vise sin tæves 
arbejdspræstationer (hvis drægtigheden ikke er for fremskre-
den)  eller måske andre af hendes avlede hundes præstatio-
ner. Opdrætter hun udstillingshunde, vil hun gerne forklare 
tævens særlige kvaliteter. En god opdrætter er stolt af sine 
avlshunde. 

21



22

For at fuldende hendes eget indtryk lader 
nogle avlere hvalpene gennemgå en hvalpe-
test, når de er syv uger gamle. På det tids-
punkt er hvalpens hjerne fuldt udviklet. 
Hvalpetestene blev i begyndelsen udviklet 
af adfærdsforskere, avlere og trænere som 
et redskab i valget af hunde til førerhun-
deudddannelsen. Under en hvalpetest bli-
ver hver enkelt hvalp alene, uden tryghe-
den i sin hundefamilie, iagttaget af et 
ukendt menneske i et ukendt miljø. Uden 
for den trygge søskendeflok udviser hvalpe 
hyppigt nogle helt andre reaktioner og en 
helt anden adfærd end i flokken. Testresul-
taterne fuldstændiggør derfor avlerens     
hidtidige iagttagelser og afrunder karak-
terskildringen.

BLØDE PUNKTER I FOR-
HOLD TIL FREMTIDEN
Enhver hvalp har sin egen personlighed, så 
den nye ejers fortsatte prægning og opdra-
gelse af den kommer helt til at rette sig ef-
ter hvalpens personlighed. Spørg opdræt-
teren – hun kan sikkert give dig tips 
vedrørende den videre prægning af hval-
pen for at give den så god en fortsat socia-
lisering og opdragelse som muligt.
Indtil slutningen af 16. leveuge har hval-

pekøberen mulighed for at føre hvalpen 
ind på det rigtige spor. I denne tid bør en 
selvsikker hvalp for eksempel lære, at det 
er sjovere at foretage sig noget sammen 
med sit menneske end at strejfe alene om-
kring. En meget selvsikker hvalp bør ikke 
have oplevelsen af, at den kan opdage ver-
den på egen hånd og også have det sjovt 
uden sit menneske. Giv den aldrig for stor 
bevægelsesfrihed, for ellers lægger du op til 
problemer senere hen. Ved bevidst præg-
ning kan også en usikker, forsigtig hvalp 
blive en fuldstændig selvsikker hund. 
Hvalpe er opsatte på at lære alt – så hur-
tigt og eftertrykkeligt, det overhovedet 
kan lade sig gøre.

DIN EGEN FORESTILLING OM 
HUNDEN
Med sin indsigt kan avleren finde frem til 
en hvalp, der egner sig for dig, en hvalp, 
hvis væsen, temperament og anlæg passer 
med det, du senere vil anvende den til. Du 
bør derfor forklare din avler præcist, hvad 
du har af forestillinger og mål. Hvad ven-
ter du dig af det kommende familiemed-
lem? Hvilke karaktertræk foretrækker du? 
Hvad kan du ikke acceptere? Er det en 
passioneret jagthund, en frygtløs red-
ningshund eller en kælen familiehund, du 
søger? Vil du gerne selv avle? Vil du også 

VALG AF HVALP
Vis opdrætteren tillid og tag imod hendes råd om valg af hvalp. En or-
dentlig avler har nøje kendskab til sine hvalpes særlige egenskaber og 
karaktertræk. Hun har jo holdt et vågent øje med de små de seneste 
otte uger.
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anerkende en hvalp med en fejl, der ude-
lukker avl? Husk, at ikke alle levende væ-
sener er fuldkomne, og at netop denne 
hvalp alligevel kan blive den perfekte led-
sager for dig! Beskriv dine forestillinger så 
nøjagtigt som muligt over for opdrætte-
ren. Hver hvalpekøber får på den måde 
mulighed for at træffe det bedste valg, for 
enhver hvalp er anderledes end alle andre, 
og alle de andre hvalpekøbere har forestil-
linger, der adskiller sig fra dine. Stol på av-
lerens indfølingsevne, viden og erfaring, 
når hvalpen skal vælges.

To selvsikre gule labradorhvalpe ser ud i verden.




