Her har vi samlet lidt om de overvejelser, vi gjorde os, da vi skulle have hund
for første gang.
Både Jesper og jeg har altid elsket hunde, man af forskellige årsager er ingen af os vokset op
med hund.
Vi havde dog ikke kendt hinanden mange uger før vi første gang talte om at få hund. Da vi
dengang boede i en meget lille lejlighed var der dog ingen aktuelle planer, men man har jo
altid lov at drømme og lægge fremtidsplaner. Jesper nævnte at han ville have boxer, men jeg
er mest til langhårede hunde, så sagde allerede dengang, at hvis han skulle have en boxer, så
blev det uden mig! Vi havde trods alt ikke kendt hinanden længere end valg af hund kom før
valg af kæreste!
I 2003 købte vi huset Askely, og så rykkede planerne om hund nærmere. Da vi ikke havde den
store erfaring, startede vi helt på bar bund, men da vi begge er meget grundige og ikke tager
nogle chancer, så startede jagten på drømmehunden med at ønske os Politikkens hundebog og
låne bøger af venner og bekendte samt på biblioteket. På et tidspunkt fandt vi ud af at
internettet også er et godt sted at søge informationer, når man leder efter den helt rigtige
hund.
Det blev til flere måneders læsning og rigtig mange overvejelser. Fra starten havde vi bestemt
ikke planer om at vælge en racehund. Vi havde begge en del fordomme om hundemiljøet og
den organiserede avl. Derfor begik vi også den fejltagelse ikke at tage på en DKK-udstilling,
hvor der er mulighed for at se virkelig mange racer og tale med forskellige ejere og
opdrættere.
Der var jo også det med prisen - en racehund er jo dyrere end en blanding, men da vi fik
undersøgt markedet blev vi overraskede over, at også blandinger ofte kostede flere tusinde
kroner. Hovedårsagen til at vi opgav at finde en blandingshund var dog, at stort set alle de
kuld af større hunde vi stødte på, hovedsageligt bestod af labrador og/eller schæfer. Ingen af
disse racer indeholder det som vi søgte i vores drømmehund.
Dermed gik jagten ind på at finde den race som opfyldte vores krav. Vi var inde på flere racer,
men ved en tilfældighed faldt jeg en dag på nettet over en hjemmeside med australian
shepherds. Jeg var med det samme solgt. Beskrivelsen passede perfekt til det som vi lagde
vægt på, og det der slog hovedet på sømmet var beskrivelsen af den "tænd/sluk-knap" som
man kan finde og træne på en hver aussie. Derudover var det i mine øjne en utrolig flot hund.
Selvom det var kærlighed ved første klik var der endnu lang vej. Først skulle Jesper
overbevises om, at det var vores begges drømmehund. Fornuftigt nok startede vi med at
trævle internettet tyndt inden vi ringede og aftalte besøg hos to forskellige opdrættere. Hos
begge opdrættere blev vi godt modtaget, og vi fik lov at møde nogle dejlige aussier, og fik
besvaret en del spørgsmål. Efter korte overvejelser var vi dog enige om, at det var hos
Dreamcatchers vi ønskede at købe vores hund. Valget skyldes, at Birtt og Kurtis er to
personer, som vi fra starten havde det rigtig godt med.
Så startede den egentlige ventetid. Vi måtte venter over en måned inden tæven kom i løbetid,

og derefter gik der jo en rum tid inden vi overhovedet anede om det blev til hvalpe. Heldigvis
fødte Rainbow 10 dejlige velskabte hvalpe d. 26. maj. Både Jesper og jeg var meget i tvivl om,
hvorvidt vi ønskede en tæve eller hanhund, og derfor endte det med, at opdrætterne fik lov at
vælge lige den hvalp, som de syntes passede bedst til os. Heldigvis valgte de at vi skulle have
Elvis! Dette fik vi dog først at vide, da hvalpene var ca. 7 uger, så indtil da havde vi haft travlt
med at lære alle 10 hvalpe at kende.
Selvom vi nok ikke lige havde forestillet os det, da vi gik i gang med at købe hund, så viste det
sig, at være utrolig godt, at vi havde valgt at købe hund af nogle seriøse opdrættere, der også
efter at vi havde fået Elvis hjem, var villige til at hjælpe.
Flere gange har vi ringet og mailet for at et råd. Det har primært været mht. til hvornår det er
tid til at besøge Dr. Dyr. Som førstegangs hundeejere, ville vi nok bidraget væsentligt mere til
vores dyrlæges indkomst, hvis det ikke var fordi vi et par gange lige har ringet til
opdrætteren først.

Hvis du skal ud og købe hunde for første gang, har vi nogle forslag til, hvordan du kan gribe
opgaven an:
• Brug god tid på at finde ud af, hvad det er du ønsker dig af din kommende hund.
• Sørg for at hele familien er enige om, hvilken hund man ønsker, og hvad man vil med
den.
• Tag på en DKK-udstilling. Her er der mulighed for at møde flere hundrede forskellige
racer.
• Sæt dig godt ind i en eller flere racer, som virker interessante og som opfylder de krav
du har.
• Tag ud og besøg flere opdrættere.
• Vælg at købe din hund hos nogle mennesker som du har det godt med - som uerfaren
hundeejer er det guld værd at kunne trække på opdrætterens erfaring, og man er altså
mere tilbøjelig til at ringe og spørge om hjælp, hvis man har det godt med de
mennesker, som man har købt hvalpen af.

