
 

side 1 

 

Guideline til det at få en gadehund 
 

Før ankomst og afhentning af hund: 

 Ugen op til, at hundene ankommer, tilføjes adoptanter, plejefamilier m.fl. en transporttråd på 

messenger. Så kan alle følge med i, hvornår de skal køre hjemmefra, og om transporten er 

forsinket. Der bliver sagt et ca. tidspunkt, som kan ændre sig flere gange, pga. enten 

grænsetjek eller trafik. 
 

 Ankomststed vil stå i transporttråden.  

- Det anbefales, at man er to til afhentning, så den ene sidder med hunden hele turen 

hjem. Ingen stop på vejen – direkte hjem. 

-  Hundene har på ankomststed haft muligheden for at komme af med både nr. 1 og nr. 

2, og det mindsker allerede der risikoen for en bortløben hund. 
 

 Vi anbefaler, at man ikke har andre hunde eller helt små børn med ved afhentning, da det er 

mindre stressende for alle parter. 

 

Huskeliste til afhentning: 

 Kogt kylling eller skåne godbidder 
 

 Tæppe den kan sidde/ligge på 
 

 Skraldeposer, vådservietter, køkkenrulle 
 

 Håndklæde 
 

 Halsbånd og sele med hundetegn 

(hundetegn – skriv C bagpå, det betyder den er chippet) 

 

 Snor (karabinhage i begge ender)  
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Den første tid: 

 Det kan være noget tid siden, at de har fået loppekur, så det anbefales, at de får en 

forebyggende behandling efter ca. 1 uge. Hvis der er lopper, gives et loppebad først. 
 

 Efter 1 uge, giv ormekur. Den, de bruger dernede, er ikke så bredspektret som vores. På 

ormepillen.dk kan du købe den, og den hedder Milbemax. 
 

 Hunde reagerer forskelligt. Nogle er trætte, andre er angste. De kan være rastløse pga. 

adrenalinen i kroppen fra transporten. 
 

 Vi anbefaler, at man er hjemme i ca. 14 dage, for at give hunden den bedste start. 
 

 For at hunden får den bedste start, anbefaler vi heller ingen gæster i starten, kun dem, der 

bor der. Pga. alle de nye indtryk har hunden ikke brug for at lære andre end jer at kende fra 

starten. 
 

 Lad hunden være i fred de første dage, da den er hammer træt. Den kan godt sove flere dage 

og være skræmt. 
 

 Nogle hunde er urolige. Selvom de både er sociale og tillidsfulde, så kan de have svært ved 

at finde hvile. Lad dem få plads til det. 

 

Hudkløe og bad: 
 

 Husk, at hudkløe og diarré kan komme af stress, og pension/shelter kan ikke lave foderskift, 

som man normalt vil gøre over en periode. Derudover er klimaet en stor ændring, da de går 

fra at bo ude til at bo inde, og nogen af dem har måske aldrig boet i hus før. 
 

 Har hunden dårlig mave, så start med Zoolac, kogt kylling og helt udkogte ris. 
 

 Hvis hudkløen fortsætter, så kom noget lakseolie i maden én gang om dagen. Gør det dog 

først, NÅR evt. dårlig mave er ovre. 
 

 De må ikke komme i bad de første par dage. Lad dem lige blive trygge ved jer først, da det 

ellers kan opfattes som et overgreb. Lugter de meget, kan de tørres over med vådservietter 

eller engangsvaskeklude dyppet i en vand og eddikeblanding. Denne blanding kan også 

bruges til at tørre evt. uheld op med (Blandingsforhold: 2/3 eddike og 1/3 vand).  
 

 Hvis der er hudkløe, kan der købes en kløestillende shampoo, som kan benyttes, når hunden 

er klar til at komme i bad. 
 

 Det kan være noget tid siden, at de har fået loppekur, så det anbefales, at de får en 

forebyggende behandling efter ca. 1 uge. Hvis der er lopper, gives et loppebad først. 

 

  



 

side 3 

Foder: 

 

 Giv gerne mad to gange i døgnet. Bland tørfoder med kylling og evt. helt udkogte ris. Frys 

evt. bouillon fra kylling til senere brug.  
 

 Undgå en masse godbidder, der er som slik og ikke nødvendigvis godt for hundens mave. 
 

 Efter et par dage behøves kun tørfoder. Hvis hunden ikke vil spise det, så tag noget bouillon 

fra kyllingen og hæld over det. Det plejer at hjælpe. Det kan fases stille og roligt ud, så den 

til sidst kun får tørfoder. Den kan godt ”strejke”, for det var jo lækkert med bouillon på, men 

den skal nok spise, når den bliver sulten. Det kan selvfølgelig godt være, at den ikke kan lide 

foderet, men husk, det er som med børn, det er os, som gør dem kræsne.  
 

 Vi vil ikke diktere, hvad I skal bruge af foder, dog pænt gøre opmærksom på, at Frolic 

IKKE er hundefoder, selvom det står på pakken. 
 

 Nogle hunde er ret beskyttende overfor deres mad. Hvis der er flere hunde i hjemmet, så kan 

det være en god idé at være obs. i starten, når der gives fx bideben ect. Så hundene ikke 

kommer op at toppes. 

 

Træning og gåture: 

 

 Det kan godt være, der står, at hunden er renlig og kan gå i snor. Glem det og start forfra, 

som var det en hvalp, så bliver den hurtigt renlig. 
 

 Sele, halsbånd og snoren i begge ender (den med karabinhage) og hundetegn i begge. Har 

den ikke været vant til sele, kan du med fordel give hunden den på og lade den gå med den 

indenfor, så vænner den sig til den. 
 

 I starten behøver den kun haven. Gå derfor tur i haven med sele, halsbånd og snor. 
 

 Når man begynder at gå tur udenfor matriklen, så bare gå frem og tilbage foran boligen og 

udvid langsomt terræn. Men gå den samme tur, for når den kan kende duftene, så begynder 

den til sidst at tisse og pølle på turen. Det er individuelt, hvor længe det tager, før den ”tør” 

besørge udenfor de trygge rammer, men bare rolig, det skal nok komme, specielt hvis du har 

tålmodighed, og den får tid til at lære, at det ikke er farligt. 
 

 Den kan være sky over for mænd, bl.a. pga. den dybe stemme, så hvis der er mand i huset, 

lad ham give mad, det hjælper ofte. 
 

 Undgå kasketter, huer, solbriller og andet, der skygger for ansigtet. 
 

 Der er mange nye lyde - køkkenmaskiner, el-tandbørste, hårtørrer mm. Har man en 

støvsuger, der kan skrues ned på i watt, så gør det og øg langsomt volumen over lidt tid. 
 

 Når du skal lære den at være alene hjemme, og du har muligheden, så gå ud af en dør og 

kom ind af en anden. Start med 5 min. og øg tiden. Igen, det er individuelt, hvor meget 

træning der skal til. Dog anbefaler vi ikke bur, når den er alene hjemme.  
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Registrering, forsikring og Facebook: 

 Registrer den i Dansk Hunderegister under ”importer hund”. Man skal bruge chipnummer 

og kopi af passet, så dette kan først gøres, når du har fået hunden hjem. 
 

 Husk den lovpligtige ansvarsforsikring, evt. hos eget forsikringsselskab. Man kan også 

vælge en udvidet, som hjælper med at betale X antal % af en regning. Man kan som regel 

læse hos forsikringen, hvad den dækker, og hvad den ikke dækker. Dog kan man skulle 

bruge en attest fra en dyrlæge, at hunden er ok. De attester får man fra forsikringen, når man 

beder om det. 
 

 Vi har en facebook gruppe alle os som har hund fra gadens hvalpe/bosniske hunde. Der 

kan man lægge billeder og opdateringer ind, hvis man har lyst til det. Og ellers kan man bare 

følge de andre hunde. Vi synes dog, at det er hyggeligt også at læse om eller se DIN. 

Desuden kan man spørge til råds derinde. Nogen har haft gadehunde i mange år, andre har 

mange gadehunde, og andre har for nyligt fået den første, men kan have lært meget, og 

derfor også vil hjælpe. 
 

 Vil man være med til at hjælpe andre hunde, er der også en støttegruppe: Auktions gruppe 

Bosniske hunde.  

 

 Desuden har vi vores VA gruppe, hvor man for 100 kr. pr. md kan være med til at holde en 

hund sikker i pension, indtil den kan rejse.  

 

Gode huskeråd: 

 Lav en blanding af 2/3 eddike og 1/3 vand, kom det i en sprayflaske, tør afføring eller urin 

op og spray blandingen på. Det neutraliserer lugten. Kan også bruges på møbler og tæpper, 

det pletter ikke. 
 

 Spil helst ikke bold med den, da den kan blive stresset i hovedet og træt i kroppen. Når den 

så skal være alene, så kan den lave ballade. Mentaltræn den samtidig med gåtur.  
 

 Skal du på arbejde, så start gerne med at gå morgentur, inden de faste rutiner, så du ikke skal 

gå lige efter en gåtur. Gadehund eller ej, så skal den lige falde til ro efter en gåtur, og det gør 

den bedst, hvis der er nogen hjemme op til ½ t. efter gåturen.  
 

 Gå gerne en tur ned til dyrlægen og bare sige hej, så lærer de duften at kende, og der falder 

altid en godbid af. 
 

 Nuller poter - så lærer de at blive holdt fast til, når der skal klippes kløer. 
 

 Løft gerne ørerne, så vænner de sig til det, hvis den skal have renset ører. Kig den også i 

munden. 
 

 Undgå flexline, i hvert fald i starten (der skal jo også bruges snor i både halsbånd og sele). 

Kliklydene fra linen kan skræmme hunden. 
 

 Gadehunde er samlere. Forsvinder der ting i hjemmet, så kig i hundens kurv. Måske den 

fandt noget spændende og tog det med til sin plads. 
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 Kig på hunden – aflæs, om den har brug for ro. 
 

 De kan have svært ved at vænne sig til bo i hus - gå derfor gennem døråbninger, glatte gulve 

og lukkede døre. 

 

Sidst men ikke mindst: 

 

 Kæmpe tillykke med din hund og tusind tak, at du vil gøre en forskel for en gadehund. Hvis 

det er første gang, du får en gadehund, så husk sætningen: ”Jeg har haft hund i 30 år” skal 

gemmes væk. Man kan være heldig at få en hund så nem, som var det en nem dansk hund, 

MEN det må man som hovedregel ALDRIG sammenligne med, for det er ikke en dansk 

hund. Og selvom man måske har haft danske ”problemhunde”, så kan det være helt andre 

ting, en gadehund har med i kufferten.  
 

 Husk, at med kærlighed, faste og trygge rammer og ikke mindst masser af tålmodighed, så 

får du en skøn og dybt taknemlig hund, som bare vil gøre dig glad, og som giver dig mange 

smil.    
 

 Et sidste husk! Hunde er ikke ens. Nogen falder til med det samme, andre bruger en måned. 

Det samme, hvis der er en anden hund i huset. Det tager ikke lige en nat eller 4 at vænne sig 

en ny hund og det uanset, om det er en gadehund eller en dansk. Der er en 

tilvænningsperiode - ofte et par måneder, +/-. 

 

 

Har I brug for hjælp så kan I altid ringe til Brit: 2572 0772 


