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Indledning
Mange ejere drømmer om en glad, udadvendt 
hund, der gør alt, hvad de beder om, aldrig 
gør noget galt og som gætter alle deres tanker.

Sådan kan din hund også blive. Det kræver 
arbejde og en viden, som du vil finde i denne 
bog. Hunde er levende, tænkende væsener 
med hjerner, der kan programmeres til gode 
vaner. Du skal bare vide, hvordan du gør og 
her vil du finde al den information, du har 
brug for. 
Uanset om du allerede har en hund eller 

planlægger at anskaffe dig en hvalp eller 
voksen hund, vil denne bog hjælpe dig med at 
få det bedste ud af den. Det er ligesom en 
instruktionsbog for en bil eller en 
vaskemaskine, men her handler det om din 
hund. Øvelserne i denne bog ser måske 
komplicerede ud, men de er lavet, så de er 
lette i begyndelsen, for så at blive vanske-
ligere efterhånden som du udvikler dine 
færdigheder. 

Bogen viser også, hvordan du udvikler et 
godt arbejdsfællesskab med din hund, der 
bygger på kærlighed og respekt. Den 
fortæller, hvordan du udvikler fornemmelse 

g  Fremtiden i hænderne
Hvalpe er skønne, men kræver masser 
af pasning. Vaner indlært i hvalpe-
alderen holder hele livet. Ejere er 
ene-ansvarlige for deres opdragelse. 

g  Vigtig træning
At lære din hund at komme på din kommando, 
sidde og gå på plads uden line vil gøre dine 
gåture mere behagelige og sikre. 

h  Kærligt forhold
Hunde er sociale dyr, og opbygningen af et forhold, 
der bygger på kærlighed, tillid og respekt, er 
grundlaget for positiv træning. 



for hundens behov og evner, så det bliver let 
at træne den. Det er afgørende for at blive en 
god ejer og træner, at du ved, hvordan din 
hunds hjerne virker, hvad der interesserer 
den, hvad den oplever som belønning, og 
hvad der gør den glad i hver fase af dens liv.

Har du endnu ikke en hund, vil denne bog 
hjælpe dig med at vælge en som passer til din 
livsstil. Har du allerede en hund, kan du finde 
ud af hvilke nedarvede karaktertræk, din 
hund har - viden som vil hjælpe dig til at 
træne den i overensstemmelse med dens 
behov. 

Tidligere var det almindeligt at bruge straf til 
at opdrage hunde.  
Det er ikke kun uacceptabelt for ejere, der vil 
være venlige overfor deres ledsager, det giver 
også et ensidigt forhold og en ængstelig, 
oprørsk eller modvillig hund. Heldigvis findes 
der nu positive metoder, og denne bog viser 
de moderne metoder skridt for skridt. Fra 
grundlæggende træning til mere avancerede 
øvelser vil vi dele den nyeste viden med dig, 
som er afgørende for at træningen skal 
lykkes, og som stort set ikke har været omtalt 
i hundebøger før.  ❯❯

g  Vær leder
Lederskab og respekt er nøgle-egenskaber for en ejer. 
Respekt kan opnås ved at skræmme, men fortjenes 
ved at styre i situationen og tage gode belutninger,  

h  Tilfreds med livet
En hund, som får opfyldt sine behov 
mentalt og fysisk, vil være en glad og 
afslappet hund. En tilfreds hund vil 
sansynligvis leve et langt og sundt liv. 

h  Dygtig hund
Det kræver tålmodighed og viden at lære din hund at 
finde tabte nøgler, men så er det en let øvelse for 
hunden med dens utrolige lugtesans.



Når du og din hund har lært god adfærd og 
grundlæggende træning, kan du med denne 
bog få ideer til hundesport og aktiviteter, som 
du kan dyrke med din velopdragne ven. Hvis 
noget skulle gå galt, kan du læse i afsnittet om 
problemløsning, hvor løsninger på alminde-
lige problemer, får dig tilbage på sporet. 
Hunde har ikke komplicerede personligheder 
som mennesker, og nogle af deres mest 
tiltalende sider er deres venlige naivitet og 
manglende evne til at vise falske følelser. 
Men fordi de ikke kan tænke tingene 
igennem, er de sårbare i forholdet til os. 
Vi kontrollerer alle ressourcer, og hunde er 

totalt afhængige af os for at få tilfredsstillet 
deres behov. Derfor skylder vi dem at finde ud 
af alt, hvad vi kan om dem. Denne bog viser 
dig i detaljer, hvordan og hvorfor din hund 
gør, som den gør, og hvordan du kan bruge 
den viden til at få den til villigt at gøre det, du 
vil have den til. Gevinsten for dit og din 
hunds liv vil være enorm, og hvis du 
omhyggeligt arbejder dig gennem alle 
øvelserne i denne bog, vil du udnytte din 
hunds potentiale, indtil du har en hund, du 
kan være stolt af og tage med overalt - en glad 
og hjælpsom hund. 

g  Tid til sjov
Ved at lære din hund tricks, giver du 
den mental energi og en måde at 
underholde dig og dine venner på.  

g  Brug energien på leg
Hunde elsker at lege, og det er vigtigt, at ejere 
med lege og legetøj giver hunden afløb for en 
stor del af dens energi.  

h  Nyttigt arbejde
Hunden kan hjælpe dig at rydde op og dermed involvere 
sig mere i dit liv. Det giver den en opgave og i stedet 
for at være i vejen, føler den sig påskønnet. 



Gwen Bailey er internationalt kendt som 
adfærdspsykolog og hundetræner. 
Hun underviser i hele verden og er forfatter af flere 
bøger om hundeadfærd. 
Hun har arbejdet med at rehabilitere tusinder af 
problemhunde og trænet dem til god adfærd.  
Som forebyggende arbejde har hun startet en 
hvalpeskole i positiv træning med et netværk af hold 
over hele England. 

g  Sportsaktiviteter
Hundesport er sjovt for både hunde og ejere. Det er 
udfordrende at lære nye færdigheder, og du får 
mulighed for at møde folk og hunde.

h  Beredvillig partner
Ved at knytte et stærkt arbejdsmæssigt 
bånd til din hund og ved at lære den 
forskellige aktiviteter på bestemte 
tidspunkter får du en beredvillig ven.

h  Selvkontrol
At lære at vente er vigtigt for hunde. De 
hunde, der lærer selvkontrol, vil være meget 
behageligere at leve sammen med.  
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Den rigtige 
hund til dig

Valg af hund





Valg af hund
At vælge en ny hund er spændende. 

Vi er alle tilbøjelige til at vælge den, der 
ser bekendt og smuk ud, uanset om den 

passer til os eller ej. Men chancen for at 
vælge rigtigt er større, hvis du overvejer  
temperament og karakteristiske træk 

og gennemtænker omhyggeligt hvilken slags 
hund, der vil passe til din personlighed. Dette 

afsnit vil hjælpe dig med at forstå, hvorfor 
forskellige racer har forskellig adfærd og 

forskellig fysisk form, så du kan 
finde en race, der passer til din 
livsstil. Du får også hjælp til at 

overveje, om en hvalp eller 
voksen hund passer bedst, så du 

kan finde en hund, der er den 
helt rigtige til dig. AktiVe hunde

Vælger du en energisk hund, skal 
du være parat til selv at være 

aktiv, hvis I skal have et godt liv 
sammen. 



Valg af hund
Overvej nøje dine forventninger og krav, inden du vælger en hund, så 
bliver det lettere at vælge en med et temperament, du kommer til at 
synes om, og som passer til din livsstil og daglige rutine.

stille dig selv følgende spørgsmål:

Hvor meget tid har du? Tænk ærligt 
efter, om du har tid til at lege med 
en hund, træne den, give den 
pelspleje, kærlighed og opmærk-
somhed plus ektra tid til at holde 
hjemmet rent, da selv den reneste 

f  Glade familier
Sociale hunde, som elsker sjov som spaniels, er 
gode, legesyge familiehunde. Det kræver noget 
research at finde den rigtige hund, som passer   
ind i familien og svarer til forventningerne. 

hund tager snavs med ind og tit 
laver et frygteligt rod. Har du tid 
nok hver dag til at have en hund?

Hvor meget er du hjemme? Hvis du 
tæller timerne, du er hjemme i en 
gennemsnitlig uge, finder du måske 
ud af, at du ikke egner dig til at 
have en hund, der har brug for 
mange timers selskab hver dag.

Hvor meget har du råd til? Store 
hunde koster mere at fodre end 
små, men alle skal til dyrlægen og 
forsikres. Nogle hunde skal klippes. 
Har du råd til alle disse udgifter?

Hvor aktiv er du? En aktiv hund 
med masser af energi er ikke en 
klog beslutning, hvis du er en 
sofakartoffel, der ikke ved noget 

Undersøg din livsstil
Hunde findes i alle mulige størrel-
ser og udseender, og der er mange 
racer og forskellige karakterer at 
vælge mellem. For at gøre valget 
nemmere skal du overveje, hvad du 
og din familie vil have ud af at have 
en hund. Start udvælgelsen med at 

g  Energetiske hunde
Hunde med et naturligt højt energiniveau skal 
have energiske ejere, der nyder at motionere 
med dem dagligt. Med den rigtige mængde 
motion, bliver det en tilfreds hund.
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bedre end at slappe af foran 
fjernsynet hele aftenen og meget af 
weekenden. Alle hunde har brug 
for daglig motion. 
 
Skal hunden være god overfor 
andre?  Har du børn, en baby (eller 
måske har du planer om at få en), 
ældre slægtninge, andre hunde 
eller små kæledyr? 
Et ny hund i hjemmet vil påvirke 
alle i hjemmet og den skal komme 
godt ud af det med de andre. 

Overvej dens indflydelse på de 
eksisterende forhold. 

Hvilken “personlighed” og hvilke 
karaktertræk har din ideelle hund?  
Når du har besluttet, hvad du 
ønsker af en hund, bliver det 
nemmere at skyde sig ind på den 
rigtige. Når du har fundet ud af, 
hvad forskellige hunderacer har af 

fysiske krav, så tænk over, om du let 
kan tilfredsstille deres behov, 
vurder deres karaktertype og se om 
den passer med din. Undersøg alle 
disse forhold grundigt. 

Voksen eller hvalp?  Du skal også 
beslutte, om du skal have en voksen 
hund eller en hvalp. Hvalpe er rene 
tavler, og de er ret lette at forme i 
den retning, du ønsker. Du skal dog 
være sikker på, at du finder en 
sund, godt socialiseret hvalp, hvis 

forældre og bedsteforældre har et 
godt temperament. Hvalpe er 
yndige, men de kræver en intensiv 
periode med træning og opdragelse, 
og du skal bruge en masse tid i 
deres første år for at få dem til at 
udvikle sig til perfekte familie-
hunde. Voksne hunde er allerede 
formede og den vanskelige 
renlighedstræning, tyggeri og første 

f  Kræver masser af tid
Hvalpe er skønne, men kræver 
konstant omsorg og opmærksom-
hed til den vigtige socialisering, 
træning og ledsagelse, indtil de er 
voksne. Overvej kun at anskaffe en 
hvalp, hvis du har tid.  
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Valg af hund

“For at træffe det rigtige valg, skal du 
overveje nøje, hvad du og din familie 
forventer af en hund.”

Vælg efter temperament
Mange vælger en hund ved at 
bladre i bøger med hunderacer for 
at finde det udseende, de bedst 
kan lide. Det vil ofte være en hund, 
der virker bekendt og som ligner et 
tidligere kæledyr eller måske endda 
har lighed med dem selv. Valg 
alene ud fra udseende uden at 
overveje racens adfærdsmæssige 
træk og karaktertype kan være 
uheldigt, og de nye ejere kan ende 
med en hund, som på fundamen-
tale områder ikke passer dem. Valg 
efter temperament er en meget 
bedre måde at vælge en hund. 

træning er overstået. Den er klar til 
brug, og hvad du ser, er hvad du får, 
selvom den måske vil tilpasse sig 
dine vaner og rutiner ved omhygge-

lig træning. Men tag dig 
tid til at lære den at 
kende, før du beslutter 
dig. 



Hvor finder du din hund?
Man kan finde voksne hunde og hvalpe mange steder, men ikke alle er 
velrenommerede, så sørg for, at det er et pålideligt sted. Vær sikker på, at 
det er en sundt dyr med det rigtige temperament til dig og din familie.   

Voksne hunde
Et godt sted at finde voksne hunde 
kan være et velrenommeret 
hundeinternat, som omhyggeligt 
vurderer de hunde, de tilbyder til 
adoption. Vurderingen er dog 
vanskelig, fordi en hunds adfærd 
ændrer sig, når den kommer ind i et 
internat, og personalet skal 

forudsige, hvordan den vil være i et 
hjem. Nogle  internater bruger 
plejefamilier. Disse midlertidige 
ejere finder ud af en masse om 
hundene ud fra virkelige situationer 
i hjemmet, og de kan som regel give 
dig et klart billede af, hvad du kan 
forvente af hunden, når den 
kommer hjem til dig. I et internat 

kan du finde 
racehunde og 
blandingshunde i alle 
mulige varianter. 
Afstamningen vil 
selvfølgelig være rene 
gætterier. Nogle 
gange tilbyder private 
kenneler voksne 
hunde til salg. Pas på 
med voksne hunde fra 
en kennel, da de 
sjældent bliver gode 
familiehunde.  

Det er ikke nogen 
god idé at finde en 
voksen hund i en avis 

Det kan tage tid at finde den rigtige 
hund, og det kræver omhyggelig 
søgning. Det er let at forelske sig i 
den første hvalp eller hund, du ser, 
men undgå hurtige valg. I skal være 
sammen mange år, så tålmodighed 
betaler sig og bliv ved med at lede, 
til du har fundet præcis det, du 
søger. 

△g  Den rigtige hund
Et godt internat vil vurdere hundene i deres 
varetægt, før de tilbyder dem til adoption, 
så det er nemmere for dig at vælge den 
rigtige. Bliv ikke fristet til at tage den første 
appellerende hund med hjem. 

a  Vurderingen af dig
Du skal være forberedt på, at internatet 
vil vurdere, om du er egnet som ejer. De vil 
gerne møde hele familien og stille nogle 
personlige spørgsmål om dit hjem, arbejde 
og livsstil. 

h  Lær hunden at kende
Brug noget tid i internatet på 
at lære en ny hund at kende,  
før du beslutter dig, da der 
kan dukke uønskede træk op, 
eller du får måske bekræftet, 
at det er den rigtige.



a  Glad for at se dig
Godt socialiserede hvalpe bør være 
interesserede i fremmede og glade for at se dem. 
Undgå hvalpe, der er nervøse, trækker sig væk 
eller er mere interesserede i at lege med 
hinanden end med dig. 

eller på nettet, fordi du har 
begrænset tid til at lære hunden at 
kende. Herudover får du måske 
ikke sandheden om hundens 
historie, og du bliver måske presset 
til at tage hunden med det samme. 

 
Hvalpe
Find en kennel, der opdrætter 
sunde, socialiserede hunde med et 
godt temperament. Undersøg 
kennelens omdømme og lad være 
med at tage en hvalp, hvis du ikke 
kan lide, hvad du ser. Tjek at 
hvalpen er opdrættet i hjemmet og 
ikke bare er hentet ind til dit besøg. 
Vær mistænksom overfor kenneler, 
der producerer mange hvalpe, og 

“Vær tålmodig og bliv ved med at søge, til du 
finder præcis, hvad du søger efter.”

Kenneler, du skal undgå
Køb aldrig en hvalp, hvor du ikke 
kan se de forhold, den er vokset 
op under, eller hvis du ikke møder 
dens mor, eller hvis den har 
opholdt sig i en lade, udhus eller 
stald. Gå langt uden om 
hundehandlere, der bare vil sælge 
dig hvalpen for kontanter. Undgå 
importerede hvalpe, der måske er 
produceret på “hundefabrikker”. 
Selvom de ser normale ud, kan de 
have sundhedsproblemer og et 
dårligt temperament. 

g  De rigtige omgivelser
Bed altid om at se hvalpene med deres mor, og 
tjek, at hun er venlig. “Reden” skal være ren, 
med et stort “toilet område”, der er foret med 
avispapir.

hvor der bruges lidt tid på 
socialisering, især hvis det hele 
handler om at vinde udstillings-
priser. Find en opdrætter, som har 
udført alle de sundhedstest, som 

kræves for racen, en opdrætter som 
har avlet ret få kuld, og som 
opdrætter hvalpene i hjemmet og 
giver dem al den socialisering og 
tilvænning, de skal have, for at blive 

velafbalancerede voksne. Vælg en 
hvalp, der viser interesse for dig og 
kommer dig i møde for at hilse. 
Hvalpen bør have stambog udstedt 
af Dansk Kennel Klub.



Ulven indeni 
Vore hunde nedstammer fra den grå ulv (Canis lupus). Selvom de er 
meget forskellige fra deres stamfædre, er mange træk bevaret. Selektiv 
avl har fremhævet de træk, man har fundet nyttige for hundene.

a  Forfædre
Intelligent og stærk, den grå ulv er meget 
forskellig fra den domisticerede hund, men har 
givet mange træk videre til vores familiehunde.

Teamwork
Grå ulve, som alle arbejdshunde og 
familiehunde stammer fra, har 
udviklet sig til flokjægere af stort 
bytte. Selvom de fanger smådyr som 
mus, kaniner og endda fisk, så er de 
i stand til at arbejde sammen som et 
hold for at fælde meget større bytter 
som hjorte, elge og rener.  

For at kunne jage som et hold, må 
ulve leve sammen, så de kan 
opbygge og vedligeholde tætte 
bånd. De er nødt til at være sociale 
og kunne samarbejde. Det er disse 
træk, der gør vore hunde så 
succesfulde som arbejdshunde og 
familiehunde. 

Ulv bliver til hund
Der er mange teorier om, hvordan 
ulve blev domisticeret. Den mest 
sandsynlige er, at hunde udviklede 
sig over mange generationer fra 
ulve, der levede i udkanten af de 
menneskelige bosættelser, på 
landsbyernes affaldspladser. 
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a h  Forskellige former
Domisticerede hunde ser meget anderledes ud 
end deres forfædre og har også en meget 
anderledes adfærd. Deres kroppe er blevet 
ændret for at passe til det arbejde, de er blevet 
opdrættet til, så der findes alle mulige former, 
størrelser, farver og pelstyper. På samme måde 
er deres karaktertræk og tilbøjelighed til en 
bestemt adfærd ændret.

f  Et jagtforløb
Det fulde adfærds-
mæssige forløb for en 
jagende ulv, der gør 
den i stand til at fange 
og dræbe et bytte og 
dermed overleve. Dele 
af denne adfærd er 
blevet særligt udviklet 
i forskellige racer for 
at få arbejdshunde, der 
kan løse forskellige 
opgaver. 

Efterhånden gik de ulve med gener 
med mindst angst tæt på menne-
skene, og de blev efterhånden en 
særlig art. De lignede sikkert de 
landsbyhunde, der kan ses i mange 
udviklingslande i dag. 

Selektiv opdræt
Fra disse første landsbyhunde har 
vi efterhånden gennem selektiv 
opdræt udviklet alle de forskellige 
typer og racer, der findes i dag. Man 
avlede kun fra de hunde, der havde 
de ønskede træk. For at få hjælp til 
en række opgaver selekterede 
opdrættere ud fra forskellige dele af 
hundens jagtforløb (se nedenfor). 
For hunde, der er effektive mod 
rotter og andre skadedyr er “fang og 
dræb” delen af dette adfærds-
mæssige forløb mest ønskelig og 
hunde, der viste sig gode i denne 
del blev brugt til avl. For at 
frembringe gode hyrdehunde valgte 
opdrættere hunde, der var gode til 
at jage og undgik terrierens stærke 
ønske om at fange og dræbe. 
Samtidig med at opdrættere 
frembragte hunde med forskellige 
adfærdsmæssige træk, fremavlede 

de også hunde med forskellige 
kropstyper. Store, kraftfulde hunde 
var ønskelige til at vogte husdyr og 
hjem, og de største eksemplarer 
blev derfor valgt ud til avl. Omvendt 
blev de mindste og sødeste valgt ud 
til at fremavle selskabshunde. I de 
senere år har hundeudstillinger og 
stigningen i antallet af hunde, som 
udelukkende er kæledyr resulteret 

i, at hunde nu udvælges til opdræt 
efter udseende. De fleste 
opdrættere frembringer i dag 
hunde for at vinde priser på 
hundeudstillinger. Vinderne er 
hunde, der bedst ligner race-
standarden - en vilkårlig liste 
karakteristika lavet af et udvalg af 
opdrættere. 
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Valg af hund   

“Hunde udviklede sig over mange generationer 
fra ulve i udkanten af menneskelige 
bosættelser, på landsbyernes lossepladser.”

fange dræbe æde
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Ved at følge racernes historie tilbage er det muligt at finde ud af, hvilke 
opgaver hundene oprindeligt blev fremavlet til at løse. Derved kan vi 
kategorisere hundene efter deres oprindelige opgaver. 

træk i deres tilpasning til livet i 
hjemmet, og de problemer, de støder 
ind i, vil sandsynligvis være de 
samme. Det hjælper os med at 
vælge, hvilken hund, der egner sig 
bedst til vores livsstil, når vi ved 

hvilken racegruppe, den tilhører. 
Når avlen bliver mere selektiv, 
bliver mængden af gener mindre, 
og det giver flere arvelige sygdom-
me. Tjek altid hvalpens sundhed og 
forfædre, før du køber den.

Hundene i hver af de nedenstående 
grupper har fået fremavlet fælles 
adfærdsmæssige træk for at gøre 
dem gode til deres job. Når de 
bruges som familiehunde vil 
hundene i hver gruppe have fælles 
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Hunde til at hjælpe jægere
Disse hunde blev opdrættet til at 
hjælpe jægere i marken. De elsker 
typisk at apportere og vil meget 
gerne behage. De er meget gode 
familiehunde, men deres store 
størrelse og høje energiniveau 
gør dem ikke egnede til ejere, 
som ikke har det 
samme behov for 
aktivitet.

Hunde til at dræbe skadedyr
Disse ihærdige og iltre racer opdrættet 
til at jage og dræbe er populære som 
kæledyr pga. deres lille størrelse, 
men ejere bør være opmærk-
somme på deres tilbøjelighed til 
at være aggressive overfor 
smådyr. De er tilbøjelige til at 
bruge agressivitet til at løse 
problemer og skal have tidlig 
socialisering og træning. De har 
en stærk personlighed. 

Hunde til at hjælpe hyrder
Der er to slags hyrdehund: de hyrdende og 
de mindre kendte vogtere af flokken. 
Hyrdende har et højt energiniveau og et 
stærkt ønske om at jage. Hunde, 
fremavlet til at hyrde kvæg, har 
normalt en stærkere vilje end 
fårehunde, og begge binder sig 
stærkt til deres ejere. Vogtende 
hunde levede tidligere sammen 
med fårene og knytter sig tæt 
og er beskyttende.  

Selskabshunde
Igennem generationer er selskabs-
hunde opdrættet til at være kæledyr.
De er blide og føjelige og størrelsen 
gør dem lette at passe. Det er 
dog kun få af de såkaldte 
selskabshunde, der kun er 
fremavlet til dette ene 
formål. De fleste var 
oprindeligt vagthunde 
eller havde andre 
opgaver.  

Jagthunde
Nogle jagthunde jager ud 
fra synet og andre følger 
et spor. De er lette at have 
med at gøre, men er 
selvstændige og mindre 
parate til at behage end 
andre hunde. Det kan 
give problemer på 
gåture, da de stadig har 
et stærkt ønske om at 
jage.

Andre arbejdshunde
Mange hunde blev avlet til 
andre formål såsom 
slæde-, vagt- eller 
kamphunde. Hver 
race har et 
temperament, der 
passer til det oprindelige 
arbejde, så undersøg 
altid racens oprindelse 
først for at se, om det 
passer til din livsstil.

Golden retriever Jack russell terrier

Chihuahua

Sankt bernhardshundBeagle

Border collie



Ledager til hestevogne
Dalmatinere blev 
opdrættet til at løbe langs 
eller under hestevogne for 
at pynte. Da racen blev 
udviklet specielt til 
sådanne formål, er det let 
at træne hunden til at 
opføre sig sådan til 
opvisninger. 
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Denne lille aktive hund 
stammer fra Mexico tilbage i 
det 9. århundrede. 

Chihuahuaens mest 
sandsynlige afstamning 
er hunden techchi fra 
Toltec civilisationen.  
Indførelsen af hårløse 
orientalske gener har 
gjort den nutidige 
chihuahua mindre end 
dens forfædre— 
chihuahua er den 
mindste hund og findes 
både langhåret og 
korthåret. På grund af dens 
lille størrelse kommer 
chihuahuaen let til skade og 
gør den uegnet til klodsede 
voksne eller familier med større 
børn. Den skal have god tidlig 
socialisering og beskyttes mod 
at blive overvældet i en verden 
af giganter.

En gammel race fra Malta. 
Disse små hunde er blevet 
opdrættet i mange generationer 

som selskabshunde. Resultatet er en 
glad lille hund, som er et ideelt kæledyr 
for ejere, der kan lide at passe den 
langhårede pels. Malteseren kræver 
jævnlig hårpleje, og håret på hovedet 
skal klippes eller bindes op, så den kan 
se ud. 

Chihuahua

Malteser

Størrelse  1–3kg, 15–23cm  
Karakter  ilter, livlig, loyal
Motion  minimal
Pelspleje  minimal

Størrelse  2–3kg, 20–25cm 
Karakter  venlig, elsker sjov, legesyg
Motion  minimalt
Pelspleje  daglig pelspleje og regelmæssig klipning

Korthåret chihuahua

Små hunde

Små hunde er ideelle for folk med 
lidt plads, som bor i byen eller som 
ikke har tid til flere timers daglig 
motion. De skal dog have motion og 
stimulering, men er som regel 
tilfredse med mindre end større 

racer. Disse hunde anser ofte ikke 
sig selv for at være små, hvad der 
gør dem til fine kæledyr, men kan 
give problemer med større hunde. 
Det er fristende for ejere at beskytte 
dem ved at holde dem væk fra 
hunde, som kan gøre dem fortræd, 
men hvis de er ordentligt 
socialiserede, kan små hunde klare 
sig selv overfor store hunde. Det er 
fristende at behandle små hunde 

som legetøj, men 
ejeren må sørge 
for, at alle 

hundens behov bliver tilfredsstillet 
og give den mulighed for naturlig 
hundeadfærd. 

f  Gravhund ruller om på ryggen.
Underkastelse er en nyttig strategi overfor en 
større, selvhævdende hund, så længe den større 
hund ikke udgør en reel trussel. 

◁  Sød men...
En stor hund i en lille 
krop. Denne west 
highland white terrier ser 
sød ud, men den har en 
stærk karakter. 

Små hunde er gennemgående lettere at passe og holde rene, er billigere 
at fodre og som regel har de brug for mindre motion end de større racer.
Selvom de er små, har de store personligheder. 

Frynset hale

Store, 
oprejste 
ører 

Langhåret  
chihuahua
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Den mindste af pudlerne blev 
opdrættet fra mellempudlen, 
hvis originale funktion var 

apportering af ænder. Denne yndefulde, 
atletiske lille hund er klog, let at træne 
og skal have masser af forskellig 
stimulering. Kommende ejere skal være 
klar over, at den kræver omfattende 
pelspleje .

Pomeranian er opdrættet i 
Polen og Tyskland fra den 
arktiske slædespidshund. Gjort 

mindre ved selektiv opdræt, men har 
bevaret den udadvendte karakter fra 
dens forfædre, og meget gøen kan være 
et problem. Pelsen kan være meget 
varm på varme dage. 

Dværgpinscheren blev 
opdrættet i det 19. årh. for at 
dræbe rotter på 

tyske gårde. Denne lille og 
iltre hund har en terriers 
jagtinstinkt. Dværg-
pinschere skal socialiseres 
godt som hvalpe og have 
masser af 
opmærksomhed 
og stimulering 
i hjemmet. 

Toypudel

Pomeranian Dværgpinscher

Størrelse  2.5–4kg, 25–28cm
Karakter  intelligent, omgængelig, livlig
Motion  moderat
Pelspleje  daglig pelspleje og regelmæssig klipning

Størrelse  2–2.5kg, 22–28cm 
Karakter  aktiv, intelligent, god vagthund
Motion  minimalt til moderat
Pelspleje  daglig, stor pelspleje

Størrelse  3.5–4.5kg, 25–30cm
Karakter  aktiv, beskyttende, klog
Motion  moderat
Pelspleje  minimalt

Hunden stammer fra Yorkshire 
i det 19. århundrede, hvor den 
blev opdrættet af folk i miner 

og møller for at dræbe rotter. Det er i 
høj grad en terrier, og mange ejere 
bliver overrasket, når deres lille ven 
føler sig truet og udfolder sin iltre 
natur. Yorkshireterrieren skal have 
masser af tidlig socialisering for at 
den kan føle sig tilfreds og i fred 
med verden omkring den og for 
at forhindre, at den beskytter 
sin ejer for meget. Den er aktiv, 
intelligent og legesyg og er 
parat til at lære hvilket som 
helst trick. Dens pels fælder 
ikke og skal have daglig 
pelspleje for at være i god 
stand. Håret rundt om 
øjnene skal klippes eller 
bindes op, så hunden 
kan se, hvor den går. 

Yorkshireterrier
Størrelse  2.5–3.5kg, 23–24cm
Karakter  livlige, iltre, modige
Motion  minimalt til moderat
Pelspleje  daglig pelspleje og regelmæssig klipning g  Energiske hunde

Yorkshireterriere er små, men meget 
aktive. De skal have mulighed for at 
løbe og lege, særlig når de er unge.

Brun og 
sort pels 
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Navnet pudel kommer fra det 
tyske ord pudel, som betyder at 
plaske i vand – den moderne 

pudels forfædre blev 
opdrættet i det 15.årh. 
for at jage vandfugle. 
Senere udviklede 
franskmændene 
pudlen i tre størrelser, 
hvor dværgpudlen er 
næstmindst. 
Dværgpudler er kloge og 
adrætte og gode til 
cirkusoptræden. I dag 
bruges de ofte til 
agility og lydigheds-
konkurrencer, hvor de 
er kloge og energiske. 
Pudlens pompom 
skulle oprindeligt 
beskytte den 
arbejdende hunds 

I det 16. årh. rejste bichon 
hunde med spanske sømænd til 
Cuba, hvor hundene udviklede 

sig til nutidens bichon havanais og blev 
Cubas nationalhund. Pelsen er lettere 

Dværgpudel

Bichon havanais/havaneser

Størrelse  4.5–8kg, 28–38cm 
Karakter  intelligent, adræt, glad
Motion  moderat
Pelspleje  daglig pelspleje og regelmæssig klipning

Størrelse  3–6kg, 20–28cm 
Karakter  legesyg, social, glad
Motion  minimalt til moderat
Pelspleje  dagligt

Bichon friséens præcise 
oprindelse er uklar, men 
bichon-agtige hunde er sporet 

tusinder af år tilbage. Den blev udviklet 
på Tenerife og har været populær i 
århundreder i Frankrig og Spanien. 
Dens venlige og glade træk kommer fra 
en lang historie med opdræt til 
selskabshund. Denne adrætte lille hund 
er sød og elskelig. Man bør klippe eller 
binde håret op, så den kan se ud.  

Opdrættet i Boston, Massa-
chusetts, USA i midten af det 
19. årh. fra terrier og fransk og 

engelsk bulldog. Boston terrier har 
bevaret meget lidt af sin 
oprindelige terrier- 
karakter. Det er blide og 
sociale hunde, men 
deres forkortede snude 
kan give snorken og 
vejrtræknings- 
problemer ved 
motion.  

Bichon frisé

Boston terrier

Størrelse  3–6kg, 23–30cm 
Karakter  legesyg, godt temperament, social
Motion  minimalt til moderat
Pelspleje  daglig pelspleje og regelmæssig klipning

Størrelse  4.5–11.5kg, 28–43cm 
Karakter  venlig, glad, entusiastisk
Motion  minimalt til moderat
Pelspleje  minimalt

og mere silkeagtig end bichon frisé, og det 
gør den mere velegnet til et varmere 
klima. De er blevet opdrættet til 
selskabshund i århundreder, og det har 
givet glade og venlige hunde, der gør dem 
ideelle til kæledyr. Håret på hovedet bør 
klippes eller bindes op, så de kan se ud.

led mod det kolde vand. De fleste 
kælepudler er nu klippet i samme 
hårlængde over det hele.  

Lang, blød, 
dobbelt pels

Tæt, krøllet 
pels

Busket hale

Små. kompakte 
poter
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Opdrættet af tibetanske munke  
og kinesiske kejsere. Opkaldt 
efter løven, som den skulle 

ligne. Uden korrekt socialisering kan 
disse små intelligente, vagtsomme 
hunde blive sure. Håret på hovedet skal 
klippes eller bindes op, og deres 
forkortede ansigt kan give 
vejrtrækningsproblemer. 

Papillons forfædre har optrådt 
på malerier siden det 16.årh. 
Navnet papillon eller 

“sommerfuglehund” skyldes, at de store 
langhårede ører udspilede ligner 
sommerfuglevinger. Det er en energisk 
lille hund, der er meget robust og 
energisk, selvom den er meget fin i 
trækkene. Den er intelligent og lærer let 
det nødvendige.  

Parson russell terrier blev skabt 
i det 19.årh. for at løbe med 
jagthunde og jage ræve op af 

deres grave. Er mindre almindelig end den 
mere kortbenede jack russell. Parson er 
anerkendt af kennelklubber og har 
stamtavler. Som de fleste terrier er de 
ganske aggressive og skal socialiseres med 
katte fra en tidig alder. Man kan ofte ikke 
stole på dem i forbindelse med små 
kæledyr. Hvis de er godt socialiseret 
med mennesker og andre hunde, er 
de venlige og udadvendte, ellers 
kan de være vanskelige og 
provokerende. Parson russell 
terrier er intelligent og aktiv 
og passer til et hjem med 
masser af aktivitet.

Shih tzu

Papillon Parson russell terrier

Størrelse  5–7kg, 25–27cm 
Karakter  intelligent, selvstændig, vagtsom
Motion  moderat
Pelspleje daglig pelspleje og regelmæssig klipning

Størrelse  4–4.5kg, 20–28cm 
Karakter  intelligent, livlig, følsom
Motion  moderat
Pelspleje  daglig

Størrelse  5–8kg, 28–38cm
Karakter  ilter, aktiv, ihærdig
Motion  meget
Pelspleje  minimalt

Jack russell terrier
Den kortbenede jack russell terrier 
anerkendes ikke af kennelklubber. 
Hunden findes i mange former og 
varianter, og den nyder helbreds-
mæssigt godt af en stor gen pulje. I 
temperament og karakter ligner den 
meget dens større fætre, og skal have 
omhyggelig socialisering og træning.

Muskulære 
bagben

Bredt kranium




