
Hunde og hundetræning
Tema

12 bøger
og links for dig, der er vild med hunde



Hunden har en stor plads i manges hjerter og i langt de fleste 
familier indgår hunden som et familiemedlem. 
I takt med, at der er kommet flere hunde i familierne har 
træningsprincipperne ændret sig til at give hunden belønning i 
stedet for en straf.
Indenfor de seneste år er der udkommet mange gode 
hundebøger med tips til opdragelse, sjov leg og træning med din 
hund. Vi har lavet en liste over nogle af de bøger  vi har.



Politikens hundeskole
af Christina Ingerslev: 

Et sikkert indkald er selve grundlaget for 
et godt samliv mellem hund og hundeejer, 
uanset hvad man bruger sin hund til. 

”Hundeskolen” indeholder mange gode 
fotos og træningen er delt op i mange små 
dele.

Lykkelige lydige hunde
af Anders Hallgren:  

Enhver hund har behov for konsekvent og 
kærligt fællesskab med sin familie. Den skal 
ikke bare være til stede i familien, men også 
være et aktivt medlem og deltage i 
familielivet, sådan som den ville have gjort , 
hvis den havde levet i det fri.

Bogen indeholder en masse små afsnit med 
forklaringer og instruktioner, som er nemme 
at forstå. Til mange instruktioner er der 
gode fotos.



Træn din hvalp
af Christina Ingerslev:  
Bogen kommer rundt om om alle områder i 
den første tid med hvalpen. 
Der er mange fotos og træningen er inddelt 
i små trin, som er lette at forstå.

Hundelytteren
af Jan Fennell:  

Lær´ at forstå din hunds kropssprog og få 
din hundetræning til at ”give pote”.
 Jan Fennell har studeret sine hundes 
adfærd og deres naturlige flokmentalitet. 
Det har hun brugt til at blive flokkens fører 
med meget simple mider.



Dansk Kennel Klubs serie:
 ”Racehunde i Danmark”, som 
fortæller specifikt om den 
enkelte race:

Der er stor forskel på de forskellige racers 
sind og hvordan man griber hverdagen an. 
Den historiske fremstilling i serien kan være 
med til at give en forståelse af hundens 
sind, og dens opførsel og reaktion i 
forskellige situationer.

Eksempelvis:

• Dansk Kennel Klub: Dansk/svensk Gård-
hund.

• Dansk Kennel Klub: Spaniels.

 

Problemhund og hunde-
problemer
af Anders Hallgren: 
 
Ingen hund er helt umulig at forandre! 
Teoretisk set findes der ingen umulige 
hunde. Alle højerestående dyr er påvirkelige 
og kan tilpasse sig forskellige omstændighe-
der.

Bogen indeholder en masse små afsnit med 
træningsforslag til hvordan man kan fjerne 
diverse uønsket adfærd hos sin hund.



Træn din hund
af Maiken Lysholm Sten: 

Introduktion til klikkertræning. 
Klikkertræning til løsning af hverdagsproble-
mer og mulighed for at lære hunden tricks 
mm.

Sund hund
af Lotte Davies: 

Bogens forfatter, dyrlæge og hundeekspert 
Lotte Davies, er igennem sin karriere 
blevet stillet en lang række gode spørgsmål 
omkring hundepleje og hundeliv. 
I ”Sund hund” besvarer hun disse mange 
spørgsmål, hvilket gør bogen til en 
guldgrube af nyttig information





”



”

Film: Skal du have hund?

Dansk Kennel Klubs film fortæller på en 
positiv og let forståelig måde hvad man skal 
tænke på før, under og efter man anskaffer 
sig en hund. Filmen er tilgængelig via Dansk 
Kennelklubs hjemmeside www.dkk.dk.

  

Film: Skyd ikke hunden

Dansk Kennel Klub har lavet ni små film, 
som fortæller om hundens naturlige 
adfærd og behov. 
Der er blandt andre film om hvordan man 
træner hunden i at være alene hjemme, 
hvordan man kan få sin hund til at holde op 
med at gø og hvordan du håndterer 
aggressivitet hos din hund. 



To landsdækkende foreninger, som tilbyder forskellige kurser 
bl.a. hvalpetræning og lydighedstræning. 
Begge foreninger yder konsulentbistand:

Dansk Kennel Klub: 

Har en telefonisk hotline, som man kan ringe til dagligt. Gratis. Se træffetider på www.dkk.dk.

  

Danmarks Civile Hundeførerforening:

Har udekørende hundekonsulenter, som kommer på hjemmebesøg. Gratis, men koster køre-
penge. Læs nærmere på www.dch.dk.
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