
 
 
 
 

DANSK HYRDEHUNDE KLUB 
 

Dansk Hyrdehunde klub er en forening, hvor medlemmerne beskæftiger sig med og bruger 
hyrdehundene til det de er udviklet til, nemlig som et redskab til at arbejde med får og kvæg.  

 
Dansk Hyrdehunde klubs formål er, gennem oplysning, træningstilbud og konkurrencer, at udvikle 

den arbejdende hyrdehund i Danmark. DHK afholder kurser i arbejdet med hyrdehunde.  
 

DHK har trænere fordelt over hele landet til at hjælpe nybegyndere. Klubben  
og dens medlemmer arrangerer Hyrdehundekonkurrencer for klasse 1, 2 og 3.  
Der arrangeres ca. 15 - 20 konkurrencer om året fordelt i de forskellige klasser. 

 
 
 
 

 

 
 



Den arbejdende hyrdehund 
 
En stor del af de hunderacer vi kender i dag, har tidligere været brugt til hyrdearbejde, men kun 
ganske få racer anvendes i dag til deres oprindelige formål. I Europa og USA er det især Border 
Collien der bruges, fordi den har bevaret et stærkt hyrdeinstinkt. 
 
BORDER COLLIEN, kommer fra ”The Borders” som er grænselandet mellem England og 
Skotland. 
Den er i dag den mest udbredte hyrdehunderace i verden, og alene i Storbritannien findes mere 
end 250.000 eksemplarer. 
Det vides ikke med sikkerhed hvornår den kom til Danmark, men siden 1980 har den vundet en 
stadig større udbredelse til gavn i fåre- og kvægbesætninger. 
 

 
 
Border Collien driver fårene ved hjælp af en let krybende og truende attitude mod fårene og 
normalt uden at gø. 
Det stærke hyrdeinstinkt kan, hvis de ikke anvendes fornuftigt udvikle sig til at hunden begynder at 
”hyrde” på andre objekter som børn, cyklister, biler m.m. 
Man bør derfor overveje det nøje inden man anskaffer sig en Border Collie 

 
 
Træning 
 
For at få glæde af din hyrdehund, skal du træne den rigtigt. Det lærer du bedst ved at deltage i de 
kurser. Der jævnligt tilbydes af Dansk Hyrdehunde Klub’s instruktører. 
Klubben har et net af erfarne instruktører fordelt over hele landet, og der arrangeres såvel løbende 
undervisning som weekend kurser. 
 
Så snart du har fået din hvalp, bør du kontakte en lokal instruktør. Han/hun kan give dig gode råd 
om, hvordan hvalpen bør behandles og fortælle dig, hvornår du kan komme med på et kursus, og 
hvad det koster. 
 

 

 



Konkurrencer 
 
Hyrdehundekonkurrencer er en spændende aktivitet. Her sættes hyrderne og hundene på en 
række opgaver, der tager udgangspunkt i de daglige arbejdssituationer, og hvor der konkurreres i 
at løse opgaverne bedst muligt. 
 
For at få en god konkurrencehund skal der trænes og arbejdes med detaljerne, og derved opnår 
man samtidig en bedre arbejdshund, der kan være til hjælp i flere af dagligdagens forskellige 
arbejdssituationer.  
Konkurrencerne er derfor med til at højne træningsstandarden og til at skaffe et overblik over de 
bedste og mest avlsegnede hunde.  
 
Hvert år deltager de 8 bedste danske hunde i Europamesterskaberne, hvor de dyster blandt de 
bedste førere og hunde på kontinentet. 
 

 

 
Hvalpekøb 

 
I Dansk Hyrdehunde Klubs medlemsblad ”Hyrdebrevet” vil du ofte kunne finde gode hvalpe til salg 
efter arbejdende forældre. 
Dansk Hyrdehunde Klub råder alle der vil købe hvalpe til at sikre, at begge forældrehunde er 
undersøgt og fundet fri for hofteledsdysplasi. Samt at de er testede og fundet fri for 
øjensygdommene PRA og CEA. 
Yderligere anbefaler klubben, at du som minimum skal have lov til at se begge forældrehundene i 
arbejde, gerne suppleret med opnåede konkurrenceresultater. 
Uanset hvor du køber din hvalp, er du velkommen i klubben og 
kan frit trække på den viden og de tilbud klubben har. 
Læg mærke til, at hos den arbejdende hyrdehund spiller 
udseendet en underordnet rolle. Den seriøse opdrætter har sat 
forældrene sammen udelukkende på grund af deres gode 
nedarvede egenskaber og hvalpene kan derfor variere meget i 
både bygning og farvetegning. 



 
 
 

Følgende står klar til at hjælpe dig: 
 

 

Formand: 
Per Kofoed 
Filsøvej 6 
6990 Ulfborg 
Tlf. 97 38 68 42 
formand@hyrdehundeklubben.dk 

 
 

 

 
Få også mere at vide om klubben og dens aktiviteter på klubbens hjemmeside: 

 

www.hyrdehundeklubben.dk 
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