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HVALPEKØB

Hvalpekøb og salg er noget af det mest sårbare, vi har. Både 

opdrætter og hvalpekøber håber på en blid og god overgang. 

Men hvad er et godt hvalpekøb egentlig? Lotte Evers har snakket 

med Mette Reippurt Vieth om hendes oplevelse som hvalpekøber

TEKST:  FORTALT T IL LOT TE E VERS AF ME T TE REIPPURT V IE TH

FOTO : JAN BUK

Smilla er en 5 mdr. gammel 
welsh springer spaniel. Hun 

er snart på vej til at blive 
unghund, med alt hvad det 
indebærer af udfordringer 

og underholdning.

DET GODE
   HVALPEKØB
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 E
t bid i øret var startskuddet på vores valg af hun-
derace. Vi blev introduceret til welsh springer spa-
niel, da vores flatcoated retriever Apollo bed en 
welsh springer spaniel i øret. Den skulle markere 
sig overfor en hanhund, som også mente, at den 
var ”Kongen af Bernstorffsparken”. Vi to hunde-
ejere af de to hanhunde udvekslede kontaktdata 
i tilfælde af, at såret i øret krævede behandling. 
Heldigvis helede det fint op, og hundene fandt ef-
terfølgende ud af, at der var plads til dem begge i 

parken, og ja, så blev både hunde og ejere efterfølgende venner. 
Da Apollo døde af alderdom, var vi ikke ét sekund i tvivl – vores 
næste hund skulle være en welsh springer spaniel – and the rest 
is history som man siger. 

Jagten går ind
Vi havde gjort os en del tanker om, hvilken hund der ville trives i 
vores liv. Vi var på udkig efter en mellemstørrelse hund, med en 
stor hunds sind. Det var vigtigt for os med en meget kærlig og glad 
hund. Den skulle følge med os i vores aktive liv privat og på job-
bet. Vi ved, at træning fylder en del i vores hverdag, så det skulle 
være en race, der trives med udfordringer og daglige øvelser. Som 
den aktive familie vi er, er det vigtigt for os, at hunden trods sit 
høje energiniveau evner at finde roen, når den er i hjemmet. Den 
skal have den klassiske ”tænd/sluk-knap” – som vi godt ved, vi 
må lede lidt efter, når vores hvalp bliver til teenager lige om lidt.
Forberedelse er som bekendt nøglen til succes, så vi undersøgte 
en del om racen. Hjemmesider blev gransket i ind- og udland, og 
så har vi læst ”Spanielbogen”. Næste skridt var at kontakte op-
drættere.  Eftersom vi godt vidste, at efterspørgslen på hvalpe er 
stor i DK, og at vi slet ikke kunne vide os sikre på, at vi kunne få 
en hvalp, var jeg også begyndt at søge opdrættere i Sverige. De 
to første opdrættere, jeg kontaktede i Danmark, vendte ikke til-
bage til mig. Den tredje opdrætter var vi løbende i dialog med i lidt 
over 6 mdr., før de kunne oplyse, at en af deres tæver var drægtig. 

Reality check
Vi var heldige, at dialogen og tilliden til Smillas opdrætter var rigtig 
god fra start, og at vi fik mulighed for at købe en hvalp. Vi blev stil-
let mange spørgsmål mundtligt og skriftligt og var meget ærlige i 
vores svar. Det var en slags ”reality check”, hvor vi fik spørgsmål, 
der satte tankerne i gang. Selvom nogle af vores svar afveg fra 
den måde, som opdrætter selv har deres hunde, var dialogen fort-
sat positiv. De lagde hele tiden vægt på, at det vigtige for dem er, 
at deres hvalpe får et godt hundeliv, og at der ikke kun er én vej 
til at opnå dette mål. 
Under vores snakke og senere besøg hos opdrætter, blev vi i små 
bidder klædt på til det, der ventede os.

Hjemmearbejde er ikke nok
Selvom vi havde læst en del om racen, var vores opdrætter helt 
fantastisk til at give os en grundig og relevant information om 
welsh springer spaniel, og det var ikke kun envejsinformation. Vo-
res opdrætter mødte os der, hvor vi var, og var lyttende, samtidig 
med at vi fik en masse relevant information om livet med racen. 
Der var plads til at stille spørgsmål, og på intet tidspunkt følte vi, 

Smilla er hurtigt blevet 
hele familiens midtpunkt.
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Familien har fået 
en vidunderlig 
hund, som giver 
dem en masse 
glæde og kærlighed 
i hverdagen.

at der var dumme spørgsmål, som blev opfattet negativt. Under disse 
snakke kom vi godt omkring alt og blev tanket op med det sidste, vi 
manglede af informationer.

Hvalpekøb i en corona-tid
Vi kunne ikke undgå, at COVID-19 også fik sat sit præg på vores 
hvalpekøb, men vi var i tæt dialog med opdrætter via forskellige me-
dier. Vi fulgte hvalpene via Facebook/facebookgruppe – FaceTime 
– telefonsamtaler – SMS – mail med billeder. Vores opdrætter var 
under hele forløbet meget opmærksom på at informere os løbende 
om hvalpene og hjælpe os med at lære dem at kende samt forberede 
os på vores lille nye familiemedlem.

En sprittet fornøjelse
Da hvalpene var ca. 5 uger gamle, kom vi på besøg hos opdrætteren. 
Der var selvfølgelig taget en masse forholdsregler. Det var en stor 
glæde for hele familien at se de små hvalpe og få mere information 
om, hvad vi kunne forvente, og hvad vi burde tænke på. 
Som hvalpekøber er det altid positivt at se, at hvalpene vokser op 
under gode vilkår, men det var vi nu ikke i tvivl om, og havde det ikke 
været muligt med et besøg grundet corona-tider eller andet, var vi 
fint tilfredse med vores ”besøg hos hvalpene” via FaceTime og vores 
dialog på andre medier. Vi har været i tæt dialog med opdrætter, fra 
hvalpenes mor blev drægtig, og opdrætter har nærmest givet os en 

Under vores snakke 
og senere besøg 
hos opdrætter, 
blev vi i små bidder 
klædt på til det, 
der ventede os.

METTE REIPPURT VIETH

BONUSINFO FRA OPDRÆTTER TIL METTE

1  
Hvalpe kan have lidt våde øjne, uden det har betydning. 
De bevæger sig ved jorden og kan let få skidt og snavs 
i øjnene, der gør, at de løber lidt. Men hold øje!

2  
Hvalpe klør sig ofte, specielt når de skifter fra hvalpe-
pels til voksenpels. 

3  
Welsh’en kan være svær at opdrage til visse ting, spe-
cielt hvis man ikke er meget konsekvent. F.eks. kan det 
være svært at lære den, at den ikke må trække i snoren. 

4  
Welsh’en går ofte i ”zigzag” foran føreren. Det kan være 
super træls på løbeturen – men hey, sådan er det bare!

5  
Vi havde tænkt, at hunden selv finder ud af, hvor den 
ønsker at være i huset, når den skal være alene, på 
samme måde som vores gamle hund … Men en hvalp 
kan hurtigt blive utryg eller komme galt afsted, hvis 
den har et helt hus at forholde sig til, når den er alene 
hjemme.

6  
Det er vigtigt med en god sele og et godt bredt hals-
bånd.

7  
Trimning og pelspleje – udstyrsliste blev udleveret med 
links og mulighed for fælleskøb til en god pris med alle 
hvalpekøberne.

8  
Sygdomsforebyggende informationer om alt lige fra 
øreinfektioner til hverdagsskader.

9  
Det er vigtigt, at hvalpen fra start indgår i stort set alle 
aktiviteter, vi foretager os. Vi skal ikke være urolige for 
at tage den med os, når vi skal ud af huset, heller ikke i 
den første tid, hvor den er helt lille … men selvfølgelig 
i begrænset omfang, hvor der bliver taget hensyn til 
søvn og hvalpens energiniveau. 

10  
Træning i forhold til renlighed – selvom vi har prøvet det 
før, er det rart at få proceduren genopfrisket og huske, 
at tålmodighed spiller en stor rolle.

følelse af, at vi boede hos hvalpene. Men det er bare noget helt sær-
ligt at stå ansigt til snude med sin nye hvalp.

Udfordringer i den første tid
Vi ved fra tidligere, at den første tid med hvalpen altid byder på udfor-
dringer. Alt i alt var vi godt forberedte, så vi har ikke stødt på mange 
udfordringer, som kom bag på os. Inden Smilla kom hjem, havde vi 
hende på besøg. Opdrætter besøgte alle familier med hele kuldet, så 
hvalpene havde set deres nye hjem, inden de et par uger senere stod 
der på egen pote. Ud over at hvalpene fik én på opleveren, fik vi også 
gode råd af opdrætter til, hvordan vi bedst sikrede haven (indhegning 
af poolen) og gode tip til Smillas første tid. Et hyggeligt besøg, der 
resulterede i lidt ”lektier” til handymanden i familien.

Livslang livline
Så står man der med sin nye hundehvalp, og hvad skal man så? Alle 
forberedelserne skal prøves af, men man kan jo ikke forberede sig 
på alt. Her har det været en stor hjælp, at vi har haft mulighed for 
at spørge vores opdrætter til råds undervejs. Vi er heldige, at vores 
hund kommer fra en opdrætter, som altid tager udgangspunkt i den 
hverdag, som vi lever i, når der gives råd og vejledning. Der er trygt at 
vide, at der er hjælp at hente, hvis der er behov for det. Vi ved, at der 
kan dukke uforudsete hændelser op i ethvert hundeliv og er så glade 
for, at vi har en ”livslang livline” i Smillas opdrætter.
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Det er vigtigt at etablere 
gode relationer til andre 

hunde allerede fra 
en tidlig alder. Smilla 

møder forskellige hunde 
hver eneste dag.

Ærlighed om sygdom og udfordringer med racen 
Vi havde besluttet os for at være helt ærlige i alt, hvad vi fortalte 
om vores liv. Der er ingen grund til at pynte på virkeligheden. Vi 
oplevede, at opdrætter havde samme holdning til det at have 
hund. Inden vi købte vores hund, blev vi informeret om de syg-
domme, som kan forekomme, og de udfordringer, der især kan 
være forbundet med welsh springer spaniel. Det er klart, at vi har 
et håb om, at vores hund ikke udvikler nogen af de sygdomme, 
som kan ses hos mange hunde, f.eks. allergi, ledproblemer og 
cancer. Ærlighed og troværdighed er altid så vigtigt i dialogen 
mellem mennesker, og det har stor betydning at føle sig tryg som 
hvalpekøber og vide, hvad man går ind til. Nu ved vi, hvad racens 
normale adfærd er, hvad der kan være af udfordringer, og hvordan 
vi bedst forebygger adfærdsproblemer.
Efter vi modtog vores hvalp, har der været besøg hos dyrlægen 
i forbindelse med nogle rifter, som hun havde fået i forbindelse 
med leg med sine søskende. Vi var informeret af opdrætter fra 
start og var godt instrueret til håndtering af opgaven, så der har 
ikke været nogen overraskelser fra vores side. Hunde får igennem 
livet nogle skrammer, og indimellem kan det kræve et besøg hos 
dyrlægen. Her bar forberedelserne også frugt – det er godt med 
en sygeforsikring, der dækker samme dag, hvalpen kommer hjem.

Pels på programmet
Vi har jo valgt en trimmerace. Smilla skal klippes med saks og 
maskine hele livet. Vores erfaring på området var begrænset, 
så det var godt med en grundig gennemgang. Vi fik den mest 
fantastiske vejledning, man kan forestille sig. Vi blev af opdræt-
ter informeret om præcis, hvilket udstyr vi skulle handle ind. Vi 
blev oplært i at trimme og fik endda lov til selv at trimme en halv 
hund, på en af deres hunde. Hvalpene havde lært at få klippet 
kløer fra en tidlig alder og var helt trygge ved det. Efter kloklip-
demonstration var vi lige så rolige som hvalpene. Det er noget, 
Smilla skal hele sit liv, så det har for os været en kæmpe hjælp 
med en god introduktion.

Gartner på deltid
Smilla er så sjov, og der er ingen tvivl om, at hun er meget kvik. 
Hun har fra dag ét kravlet igennem vandrør, der f.eks. løber under 
gangbroer, formentlig fordi hun har lært at kravle i rør og stoftun-
neler hos opdrætter. Vi synes, det var flot, at hun som lille hvalp 
turde kravle ind i et lille mørkt rum, og første gang, vi så det, var 
vi bange for, om vi kunne få hende ud igen! Men som så meget 
andet klarer Smilla det med bravur. Hjemme i haven er rosenbedet 
klippet (bidt) ned af vores lille hvalp. Hver gang en ny rosenknop 
viste sig, blev den hurtigt fjernet igen af vores firbenede gartner. 
Næste år forventer vi rosenflor efter Smillas store gartnerindsats!

Man har et standpunkt … 
Skal hunden sove i sengen – det klassiske dilemma. Vores for-
rige hund sov i stuen, hos vores søn eller i bryggerset. Den havde 
mulighed for frit at vælge, hvor den ville sove i huset med undta-
gelse af vores soveværelse. Vi har aldrig haft hund i vores sove-
værelse og ønskede heller ikke, at vores næste hund skulle være 
i soveværelset. Da vores lille welsh springer spaniel flyttede ind 
hos os, sov vi i de første 3-4 uger på skift i stuen hos den for 

METTES GODE RÅD TIL KOMMENDE HUNDEEJERE:

1  Det nytter ikke noget at have travlt! Brug tid på at finde den 
helt rigtige hunderace til dig/jer.

2  Overvej, hvor meget tid du reelt set har til en hund. Ofte er 
det mindst to timer dagligt, der skal til.

3  Vil du bruge  tid (eller penge) på pelspleje? 

4  Hvad er hundens formål i familien? Og passer racen til det, 
du/I forventer?

5  Hvor skal hunden være, når du/I holder ferie?

6  Jeg tror på, at det er bedst for alle hunde, at de får mulighed 
for at gå løs. Overvej, om du/I har mod på den træning, det 
indebærer, og om det er en mulighed for dig/jer. 

7  En hund lever med hele familien, men det er en god idé, at 
én person i familien er ”tovholder” på hunden. 

8  Det er ofte en dårlig idé at få en hvalp, når der er helt små 
børn i huset. Det kan være svært at finde den tid, der skal 
bruges på en hvalp, og kontakten mellem et lille barn og en 
hvalp kan være problematisk. 



  HUNDEN NR. 9 · SEPTEMBER 2020  1110  HUNDEN NR. 9 · SEPTEMBER 2020    

1/1 ann
Welsh springer 
spaniels kan være 
ret selvstændige, så 
der trænes kontakt 
og indkald flere 
gange om dagen.
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at vænne den til at sove der til en start, men da vi flyttede tilbage i 
soveværelset, flyttede den altså med … Så den ”kamp” har vi indtil 
videre tabt – men når det så er sagt, er det nu hyggeligt, at hun so-
ver i nærheden af os. Vi har valgt, at hun ikke skal op i sengen eller 
i vores møbler, men vi tilbringer meget tid ”nede” hos hende, og der 
bliver ikke sparet på klap og kærtegn. 

Træning hver eneste dag
Træning indgår i hverdagen med en hund. Det er primært mig (Mette), 
der træner med hvalpen hver dag. I den første periode bliver halvdelen 
af Smillas mad givet i form af belønning. Det er selvfølgelig nemmere 
at træne en hund, når man har prøvet det før og allerede har gode 
rutiner i familien. Med gentagelser – ros – belønning – tydelige be-
skeder og ens beskeder i hjemmet får man hurtigt gode resultater. 
Jeg elsker at dele mit liv med en hund, og træning er ingen pligt, 
men kun en del af det, at vi er sammen, ja – vi hygger os med det. 
Heldigvis er resten af familien også glad for hund, men ansvaret 
for træning ligger hos mig. Det fungerer fint, at der er en person i 
familien, der bærer det primære ansvar for den del, så hunden ikke 
skal forholde sig til for mange forskellige beskeder. Familien regner 
”bare” med, at når de siger ”på plads”, ”sit”, ”dæk”, ”bliv” ... ja, så ved 
Smilla, hvad det handler om, og det har hun heldigvis ret hurtigt fået 
styr på! Selvom vi har god erfaring fra tidligere, har vi stadig meldt 

os til hundetræning, som starter inden længe. Man kan jo altid lære 
gamle hundeejere nye tricks eller …? 

Fremtiden er lys (og underholdende)
Vi forventer, at vi får mange dejlige oplevelser sammen med vores hund 
i hverdagen og på ferier. Det er vores tanke, at hun f.eks. kan tage med 
os på skiferie, på samme måde som vores gamle hund gjorde det. 
Det er vigtigt for os, at vi har en hund, der kan deltage i vores hverdag 
og i det omfang, det er muligt, også tage med os på arbejde. Blandt 
andet skal Smilla med ud på ”plejeopgaver” hos ældre borgere. Det 
er selvfølgelig afgørende, at det er en lydig og pålidelig hund, der kan 
være rolig, når det kræves. Så det er vi gået i skarp træning med. Jeg 
tror, at de største udfordringer, der venter lige om hjørnet, er ”alene 
hjemme-træningen”, og så er der lige det med at lære Smilla, at hun 
ikke må hoppe op ad folk, vi møder. Jeg håber, at vi kommer i mål med 
både det ene og det andet med tålmodighed og træning.
Vi er en aktiv familie, der løbetræner og færdes meget udenfor, og vi 
ønsker, at vores hund også følger os her. Vi har valgt en race, der kan 
være noget selvstændig, når snoren klikkes af. Så indkald er øverst 
på listen over ting, Smilla skal lære (hver dag). I det første år må hun 
alligevel ikke løbe med på en løbetur, da hendes knogler og led ikke 
er klar til den type motion, men på sigt håber vi, at hun kan følge med 
os – og komme, når vi kalder!   

METTES TIP  
TIL ALLE 
OPDRÆTTERE
Tillid – ærlighed – den gode dia-
log – kemi. For os har det haft stor 
betydning, at opdrætter har været 
rummelig og forstående overfor 
os, selvom der er nogle ting i vo-
res hverdag, som vi gør anderledes 
end opdrætter. Opdrætter har lagt 
vægt på ”det gode hundeliv”, og at 
vejen dertil kan være forskellig hos 
forskellige familier. Vi har fået tip og 
vejledning, der passer til vores liv, 
så vi kan komme godt fra start med 
Smillas gode hundeliv og komme 
godt videre. 
Det har været enormt vigtigt for os 
at få en hund, som passer ind i vo-
res familie, og vi har oplevet, at op-
drætter har lagt meget energi i at 
lære os at kende og vælge en hvalp 
til os, som passer godt ind i vores 
familie og i den livsstil, som vi har.


