OPDR ÆT

Giv bare

HVALPE
DRØMMEN
vinger

Kunne du egentlig godt tænke dig at få
et kuld hvalpe på din tæve, men synes
det er svært at finde ud af love, regler og
bestemmelser? Her er hjælp at hente

nok på ens i øvrigt højtelskede hund. Tævens temperament går i høj
grad i arv til hvalpene både via generne og hendes vigtige indflydelse
i de første otte uger af hvalpenes liv.
De forskellige racer har forskellige krav, de skal leve op til, inden man
sætter dem i avl. Avls- og sundhedsrestriktioner er betingelser, DKK
i samarbejde med de enkelte racespecialklubber har opstillet, for at
værne om racerne, deres racespecifikke egenskaber og sundhed.
For hanner gælder det, at man skal dokumentere, at begge testikler
er på plads i pungen. Det kan enten ske på en udstilling eller via en
dyrlægeattest. For en del racer kan restriktionen være et krav om en
røntgenundersøgelse for hofteledsdysplasi og albueledsdysplasi eller
en øjenlysning, der sikrer, at hunden ikke har arvelige øjensygdomme.

Man finder de helt nøjagtige avlskrav på www.hundeweb.dk, hvor man
kan slå sig egen race op og læse hvad, der præcis kræves.

Stambog basis og stambog plus
At hannen og tæven opfylder avlsrestriktionerne for den specifikke
race på parringstidspunktet er en forudsætning for, at afkommet kan
blive stambogsført i Dansk Kennel Klub. Dette gælder også hvis den
ene af avlspartnerne er fra udlandet.

Intet er skønnere end at nyde synet, duften og lydene
fra et veltilpas kuld hvalpe, som man har opdrættet efter
alle kunstens regler på bedste vis. Foto: Shutterstock

Det kræver naturligvis, at du
har en tæve, som er sund,
rask og velfungerende. Dens
temperament og mentalitet
skal være racetypisk.

T E K S T: P I A S K A A R U P L A R S E N

S

ukker du længselsfuldt, når du hører hvalpebjæf? Stirrer
du lidt misundeligt på andres hvalpespam på Facebook?
Sniffer du hvalpeduft, hver gang du kommer i nærheden
af en hvalpekasse? Og kunne du i virkeligheden godt
tænke dig at få sådan et kuld hvalpe hjemme hos dig selv på din
DKK-stambogsførte tæve? Så bør du måske bare kaste dig ud
i det og lade drømmen blive virkelighed. Det er nemlig slet ikke
så umuligt eller svært.

En sund og rask hund
Det kræver naturligvis, at du har en tæve, som er sund, rask og
velfungerende. Dens temperament og mentalitet skal være racetypisk. Der er ingen undskyldninger, der er gode nok til at sætte
en menneskesky selskabshund eller en arrig retriever i avl. Her
bør man se sig selv dybt i øjnene og vurdere, om sindet er godt
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Udover de ufravigelige restriktioner er der desuden nogle anbefalinger. Anbefalingerne kan handle om, at hunden bør have været på en
udstilling og opnået en vis præmiering. Det kan være, den bør have
taget en markprøve eller lignende. Anbefalingerne står nævnt samme
sted som restriktionerne på www.hundeweb.dk.
Hvis begge forældredyr lever op til både avlsrestriktioner og anbefalinger, får hvalpene det, der hedder en Stamtavle Plus. Det er en
stamtavle, hvorpå der står Denne Hund Er Opdrættet Efter Specialklubbens og DKK’s Avlsanbefalinger.
Restriktionerne er altså noget, hunden skal leve op til, mens anbefalingerne er noget, man som opdrætter selv afgør i en samlet vurdering af
sin hund. Det kan for eksempel være, man har klippet sin langhårede
selskabshund, så den ikke kan udstilles, men man vil alligevel gerne
have et kuld hvalpe på den. Eller man har måske en arbejdshund,
som man ikke har den store interesse i at udstille. Der er en verden til
forskel på, hvilken race man har, og det, der virker helt oplagt for én
opdrætter er lige så ligegyldigt for en anden.
Derfor har kennelklubben for fem-seks år siden valgt at give det ansvar tilbage til opdrætterne, så de beslutter, hvad der er vigtigt i netop
deres race og deres opdræt.

Du kan godt
Ikke kun hunden er vigtig, når man overvejer at få hvalpe. Det er man
også selv. En vis portion tid og overskud er man nødt til at have, og
først og fremmest lysten til at sætte nyt liv i verden. Har man det, er
det bare at kaste sig ud i projekt hvalpe.

DKK fjernede i 2012 udstillingskravet for avlshunde. Det
vil sige, at man i dag godt kan bruge sin hund i avl, selvom
den ikke har været på udstilling. Foto: Wiegaarden/Tine Luther

Man kan tage et eller flere af kennelklubbens kurser, og de vil ofte
være en stor hjælp. Men der er ikke noget krav om, at man skal have en
opdrætteruddannelse, fordi man vil have et enkelt kuld hvalpe eller to.
Det er ikke raketvidenskab at have hvalpe. Du kan godt. Er det første gang, kan det dog være rart med lidt støtte. Mange finder god
hjælp hos deres egen opdrætter, som vil rådgive og vejlede deres
hvalpekøbere med avl og opdræt. Andre finder hjælp hos venner og
bekendte – måske indenfor samme race, men det er ikke nødvendigt.
Specialklubberne har i nogle tilfælde mulighed for at rådgive. Generelt er andre opdrættere som regel mere end villige til at øse af deres
erfaring og give gode råd videre. Kan man finde en mentor, en helt

Der er en verden til
forskel på, hvilken
race man har, og det,
der virker helt oplagt
for én opdrætter er
lige så ligegyldigt
for en anden.

Hvis man har tid og
lyst, kan man roligt
lave to kuld hvalpe om
året på sine hunde.
Det er først, når man
får kuld nummer tre i
samme kalenderår, at
man skal have hunde
holderuddannelse
og kennelmærke.
Foto: Shutterstock

HUNDEHOLDER
UDDANNELSEN

OPDRÆTTER
UDDANNELSE

Hundeholderuddannelsen
er kun et lovkrav for de,
som opdrætter tre eller
flere kuld hvalpe om året.

Opdrætteruddannelsen
er kun obligatorisk, hvis
man vil have kennelmærke
i Dansk Kennel Klub.

Den indeholder det samme som
DKK’s opdrætteruddannelse plus
ekstra moduler om adfærd, lov
givning og hundens røgt og pleje.

Opdrætteruddannelsen kan
tages i moduler, når man har
tid og lyst, og udbydes både
øst og vest for Storebælt.

Det er DKK, der afholder begge
uddannelser, så hundeholder
uddannelsen kan også tages
af personer udenfor DKK.

Deltagerne lærer om genetik,
sundhed, hvalpefødsler,
ret og pligt i forhold til
hvalpekøbere og meget mere.

Det er ikke raketvidenskab
at have hvalpe.
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Et kennelmærke er kun
påkrævet, hvis man er DKKopdrætter og laver mere
end to kuld hvalpe om året.
Et kennelmærke er et
varemærke. Det er det navn,
alle hunde fra et bestemt
opdræt får som fornavn.
Derpå kan man ud fra
hundens navn kende dens
oprindelse og opdrætter.
Man vælger selv sit kennel
mærke, men det skal
godkendes i FCI. Det må
nemlig ikke være det samme
eller ligne andre kennelmærker
– det skal være helt unikt.
Et kennelmærke koster
2.295 kroner. Man skal være
medlem af DKK for at få et
kennelmærke, og man skal
desuden have gennem
ført Opdrætteruddannelsen,
før man kan søge det.
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særlig dygtig og erfaren opdrætter, som vil være med på sidelinjen
og eventuelt være med til at finde den rette hanhund, hjælpe ved
fødsel og i tilfælde af problemer, så er man allerede rigtig godt på
vej med sine hvalpeplaner.

En god dyrlæge er et must
En ting, der er absolut nødvendig, når man opdrætter hvalpe, er en
rigtig god dyrlæge. Ikke bare en dyrlæge. En virkelig god dyrlæge. En,
der har viden om drægtige tæver, hvalpefødsler, nyfødte hvalpe. Det
kan sagtens være, at din tæve klarer det hele selv, og du kun møder
dyrlægen ved sundhedstjek og eventuel vaccination inden afrejse. Men
hvis du får brug for hjælp undervejs, kan det gøre forskel mellem liv og
død for både din tæve og dine hvalpe, at du har en dyrlæge, der ved,
hvad han eller hun gør. Og det er desværre ikke en selvfølge. Kejsersnit
på hunde er for eksempel ikke en obligatorisk del af dyrlægestudiet.
Mange dyrlæger har aldrig set en hundefødsel, og det er slet ikke
ualmindeligt at møde dyrlæger, der ikke har opdateret viden omkring
drægtighed hos hunde. Der findes heldigvis flere dyrlæger rundt i
hele landet, som har specialiseret sig i reproduktion eller som har stor
erfaring indenfor området. Sådan en bør man have fundet frem til, så
man ved, hvor man henvender sig, hvis noget ikke går som planlagt.

Hvalpesalg
En ting er at få hvalpene. En anden ting er at skulle af med dem igen.
Nogle frygter, at de brænder inde med hvalpene. Andre, at det bliver
for følelsesmæssigt hårdt at sige farvel.
Til det første kan man kun sige, at det næsten altid er lettest at sælge
hvalpe i forårs- og sommerhalvåret. Det kan betale sig at planlægge
efter. Nogle racer har kæmpe efterspørgsel og lange ventelister. Hos
andre må man kæmpe mere. En god idé er, at annoncere sin planlagte parring i god tid, vidt og bredt, og sørge for at få vakt interesse
om de kommende hvalpe.
Det er ekstra fint, hvis man kan finde nogle gode familier til hvalpene
på forhånd, så man har en smule fornemmelse for efterspørgslen.
Man kan eventuelt tale med andre opdrættere i sin race eller med

Hvis man selv
engagerer sig og
inviterer sine hvalpe
købere til at holde
kontakten, kan man
få meget tætte
bånd og venskaber
for livet ud af det.

sin specialklub om, hvordan situationen ser ud, hvis man er i tvivl. De
kan i nogle tilfælde også hjælpe med at henvise hvalpekøbere til dig.
Noget helt andet er, at hjertet virkelig brister, når man siger farvel til
sine hvalpe. Måske især ved de første kuld, fordi der bare altid er noget ganske særligt over de første hvalpe. Men helt let bliver det nok
aldrig at vinke farvel til de små væsener, der drager ud i verden til en
ukendt fremtid.
Til gengæld kan man trøste sig med, at det er et ganske særligt eventyr at følge sine ”små” – ofte i flere år – frem i tiden. At se dem vokse
sig store og glade, trives og have gode, fine, aktive liv hos familier, der
knuselsker dem – det er meget, meget specielt. Hvis man selv engagerer sig og inviterer sine hvalpekøbere til at holde kontakten, kan man
få meget tætte bånd og venskaber for livet ud af det.
Når bare man føler sig sikker på, at hvalpene rejser ud i gode hjem, tørrer man tårerne og finder i stedet en stor og dyb og langvarig glæde
ved at se resultatet af den indsats, man har gjort og de planer, man har
lagt. Det er her, hvalpedrømmen for alvor flyver på egne vinger.

1/1 ann

Det er alfa og omega at have
en dygtig dyrlæge i baghånden,
når man får hvalpe. Find en,
der har speciale i opdræt
og reproduktion eller meget
stor erfaring med drægtige
tæver, fødsler og hvalpe.
Foto: Shutterstock
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