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Spørgeskema til hvalpekøbere - Vigtige ting at tænke over før du får hvalp.  

 

Det er ca. 15 år frem i tiden i skal være sammen, så for at få det bedste ud af det har jeg lavet dette 

spørgeskema, min erfaring siger at selv om man har intensionerne om det bedste med en lille hvalp, så 

kan det overraske at de her ting ikke er gennemtænkt. Og at en hund derfor kan ende i en situation, hvor 

ejer ikke magter at beholde hunden, eller den må aflives fordi der ikke har været forståelse på hundens 

præmisser. 

 

Hvilke egenskaber forventer I at Jeres kommende hund skal have? 

 

Hvad kendskab har til racen? 

 

Har I undersøgt hvor der er muligheder for træning i Jeres område? 

 

Hvis der opstår problemer, hvem vil I så kontakte? 

(familieforøgelse, sygdom i familien, skilsmisse, der er ikke plads til at have hunden m.m.)  

 

En hund har brug for at være hund, har I tænkt at det vil være et problem? 

 

Skal det være en familiehund? Og hvilke stimuli vil I give hunden? 

(hvor har I mulighed for at gå til træning, træningsmetode) 

Er I klar til at arbejde med hunden i 2 år? (Der kan være udfordringer og episoder som kan være svære, 

indtil hunden er moden) 

 

For at undgå skader/smerter er en hund først klar til at gå op og ned af trapper, løbe agility, løbetræning 

når den er omkring 1 år, kan I vente så længe? 

 

En hund der er på vej til at blive kønsmoden, kan koble alt fornuft fra, så det føles som om man kan 

starte forfra, der er det vigtigt at huske at se på hunden, og ikke presse for meget lærdom ind i denne 

periode.  

Med fornuftig træning og blid overgang, kan denne periode blive næsten problemfri.  

 


