Køberguide

Det må anbefales at man som køber gør sit
forarbejde grundigt, FØR man forelsker sig i et
par dejlige, brune hvalpeøjne. Det er de færreste
som tænker fornuftigt, når først man har haft en
salgsklar hvalp på skødet.

RÅD OG
VEJLEDNING TIL
KØB AF HVALP

Hvis du er kommet så langt i din research, at
du er sikker på at en Alaskan Malamute er den
rette hund for dig - så skal du nu til at finde
ud af, hvor du skal købe denne hvalp.
En Alaskan Malamute bliver formet af de
gener, som den pågældende opdrætter har
valgt at sætte sammen, samt de forhold, som
den vokser op under. Der er således stor
variation indenfor racen og det er dit eget
ansvar som køber at se til, at du får den hund,
som bedst matcher dine krav og behov. Det er
også dit ansvar som køber, at kende racens
profil indenfor temperament, racestandard og
helbred, således at du kan stille kritiske
spørgsmål til opdrætteren og være sikker på,
at den hund du køber nu også er et rask og
korrekt eksemplar af racen og ikke halv
Labrador/halv Alaskan Malamute. Men
hvordan griber man det an? I det følgende vil
du finde nogle guidelines til valg af den rette
løsning for dig og din fremtidige hund.
Din opdrætter

De opdrættere, som
opfylder kravene fra
det er stadig vigtigt
personligt, da kemi
betydning.

står listet her på siden
Dansk Kennelklub, men
at møde sin opdrætter
også har meget stor

Du vil få brug for din opdrætter i mange
sammenhænge i de næste mange år. En god
opdrætter kan besvare dine spørgsmål om
fodring, motion, adfærd, udstyr mv.. Mange
opdrættere arrangerer også hvalpetræf og er
derved med til at skabe et netværk for dig i
racen.
Hvad kendetegner en god
opdrætter.
•

De er som minimum medlem af den
racespecifikke klub eller Dansk Kennel
Klub

•

De stiller krav om at møde dig (gerne
flere gange) før køb af hvalp

•

De opdrætter hvalpe med stamtavle, ud
af dokumenterede, sundhedsundersøgte
forældredyr

At vælge den rette opdrætter er næsten lige
så vigtigt, som at vælge den rigtige race. En
•
god relation til din opdrætter er guld værd, da
denne kan være dig behjælpelig - både når
d e t g å r lorem
g o d t oipsum
g n å r dolor
d e r o pmet
s t å r set
tvivlsspørgsmål.
quam nunc parum

De sælger hvalpe på Dansk Kennel Klubs
købskontrakter. Nogle vælger det som
basis, og andre vælger desuden at lave
en tillægskontrakt, hvori der er beskrevet
aftaler, klausuler og garantier udover
DKKS købskontrakt.

•

De har en klausul i deres
tillægskontrakter om at de har forkøbsret
på hvalpen, hvis du en dag ikke længere
selv kan beholde den.

•

De har som oftest en garantiklausul i
deres tillægskontrakt, hvis din hvalp mod
alle forventninger skulle udvikle en
arvelig sygdom.

•

De ønsker at holde kontakt med dig i hele
hundens liv, både som hjælp til dig men
også for at få så meget information om
deres eget opdræt som muligt.

Bemærk at ovenstående udelukkende er der,
for at sikre dit køb og dine interesser. Det er
alt andet lige nemmere, bare at sælge en
hund via email-kontakt, modtage pengene og
sige ” ring hvis der er noget”, end det er at
interviewe hvalpekøbere personligt, udfærdige
helbredsgarantier, tage hvalpen tilbage mm..
Mange købere anser det oftest som
besværlige krav, at en opdrætter ønsker at
have orden i tingene, men i virkeligheden er
disse krav et tegn på, at du har at gøre med
en ansvarsbevidst opdrætter, som sætter en
ære i at opdrætte og sælge hvalpe med god
samvittighed. Jo mere du som ny malamuteejer kan bruge din opdrætter, jo mere lærer
du som oftest om din race, og dermed får du
som oftest færre udfordringer.

Bemærk, at der for Alaskan
Malamute kræves stambog for
at kunne deltage i løb.

Den søde ventetid...
Du skal leve sammen med din
hund i de næste mange år –
det er derfor vigtigt at du selv
sørger for at lære så meget om
racen som muligt.
1. Udforsk det ukendte
Det kan især anbefales, at man besøger
flere forskellige kenneler, kommer ud på
klubbens udstillinger og løb, tager med
på gåture og får kendskab til hvor
meget det kræver at have en voksen
malamute. Du kan finde oplysninger om
disse arrangementer på klubbens
aktivitetskalender

Hvad betyder en købskontrakt
Når du har fundet den opdrætter, som du vil
købe hvalp fra, så bed om at få et eksemplar af
købskontrakten, som du senere skal skrive
under på, udleveret. Så får du mulighed for at
sætte dig ind i vilkårene i ro og mag. Når man
først sidder med hvalpen på skødet, er man
som regel ”solgt”. Det er en rigtig god idé at
læse både selve aftalen og vejledningen, få det
udleveret eller find det på www.dkk.dk. Hvis du
synes, at den købsaftale du bliver præsenteret
for af opdrætteren er mangelfuld, så bed om at
I i stedet anvender DKKs købsaftale - eller
ønsker du en uddybning af eventuelle krav
(hvad indebærer en dispositionsaftale? Har
opdrætter eks. krav på parringer? Hvilke
rettigheder har man iht. DKK/DPHK?). Hvis
opdrætteren ikke vil det, må du afgøre, om du
stadig ønsker at købe hund det pågældende
sted.
Hvad betyder en stamtavle
Mange har ikke tænkt over, hvad en stambog
egentlig er og synes måske at det er lige
meget, for de har ikke tænkt sig, at hunden skal
have hvalpe eller på udstilling. Men stambogen
er det redskab, som har hjulpet opdrætterne
med at lave de dejlige og meget forskellige
hunderacer vi har i dag – f.eks. supergode
jagthunde, effektive politihunde eller
velfungerende selskabs- og familiehunde.
Racehunde er jo af os mennesker ”designet” til
at være forskellige – ikke bare af udseende,
men nok så vigtigt mht. racens øvrige
egenskaber og evner.
En stambog er en anetavle, som giver
opdrætter og hvalpekøber mulighed for at
følge, hvilke avlskombinationer som har
resulteret i netop den hvalp, vi står med i dag.

Ved at sætte sig ind i afstamningen kan man få
en ret klar fornemmelse af, hvordan de
kommende hvalpe bliver. Selve stambogen
koster under kr. 300, så dét, der nogle gange
gør en stambogsført hvalp dyrere, er altså ikke
prisen på stambogen, men den indsats med at
finde gode avlsdyr, undersøge for arvelige
sygdomme og lignende, som ligger bag ved
stambogsføringen.
Vær opmærksom på, at hvem som helst med
en PC kan lave en hjemmelavet stambog og
selv opdigte, hvem der er forældre og
bedsteforældre til en kommende hvalp.
Værdien af en stambog står og falder med, at
man kan stole på de oplysninger, der står om
hvalpens afstamning.

2. Forbered dit hjem...
Mens du venter på hvalpen, kunne tiden
bruges på anskaffelse (opsparing) af
udstyr og klargøring af omgivelser.
3. Forbered dig selv...
Sørg for at få tilmeldt dig et hvalpehold,
da disse hold hurtigt bliver optaget.
Alaskan Malamute bliver hurtigt en stor
og stærk hund, så viden om opdragelse
og træning skal være på plads, FØR du
får hvalpen hjem - og ikke noget man
tager undervejs...
4. Hvorfor ikke vide lidt ekstra?
For at du kan sikre dig at det også rent
faktisk er en Alaskan Malamute du
bliver præsenteret for, er der visse
racetypiske kendetegn, som du kan
gøre dig fortrolig med:
link til galleri (med racetypiske træk)

- Se endvidere vores
racebeskrivelser og hvalpelisten

Hvis du vil have en Alaskan Malamute, fordi du
ønsker nogle bestemte egenskaber, et særligt
temperament og et bestemt udseende, så vælg
en Alaskan Malamute med stambog fra Dansk Alaskan Malamute har en forholdsvis lille
genpulje, så det bidrager ikke til racen, at
Kennel Klub af mindst 3 gode grunde:
der avles eksemplarer, som ikke kan bruges i
I.
Hvis hvalpen ikke har en stambog, er det certificeret avl. Vær opmærksom på at der
ofte fordi, at forældredyrene ikke har oftest bruges ord som ”ægte” malamute og
kunnet godkendes til avl pga. af ”raceren” malamute i de annoncer, som
sundhedsmæssige årsager eller selv er henviser til hvalpe uden stamtavle. Der findes
købt uden stambog.
flere eksempler på for skellige
blandingshunde - og så er det ikke længere
II.
Hvis man senere bliver bidt af en form en Alaskan Malamute.
for konkurrencesport med hunden (og
det er der mange, som gør), så stilles Der br uges o gså sætninger som”
der ofte krav om stambog.
forældredyrene har stamtavle – men
hvalpene sælges uden pga. manglende
III. Hvis man en dag får lyst til at få hvalpe, udstilling”. Dette bør også rejse et rødt flag
selv om man ikke lige forestiller sig det hos dig som køber, da alle ansvarlige
på købstidspunktet, så er det positivt for opdrættere ved at det er vigtigt at bidrage til
både racen og dig selv, at hvalpene kan genpuljen med certificerede hvalpe – og
stambogsføres.
derfor ønsker at få stamtavle på deres
hvalpe.

Valg	 af	 
Hvalp!
Der er mange myter om
valg af den rette hvalp.
Vores anbefaling er, at du
lytter til opdrætterens
anvisninger ang. valget,
både om du skal have han
eller tæve eller hvilken
hvalp i kuldet der passer
bedst til dig og din familie.
En god opdrætter noterer
hvalpenes adfærd og vil i
løbet af de første 8 uger få
en god ide om, hvilken
hvalp der passer bedst til
dig og din familie. Jo mere
du besøger din opdrætter, jo
bedre vil opdrætteren også
være i stand til at matche
hvalp og ny ejer og således
sikrer man den bedste
formel for succes.

Sundhedsdokumenter

Kvalitet

Som alle andre racer har Alaskan
Malamute lidelser, som der arbejdes på
at få under kontrol. Det er derfor
essentielt for racens videre eksistens, at
opdrætterne sikrer sig, at de forældredyr
som bruges i avlen er grundigt undersøgt
for disse lidelser. Alle forældredyr, som
er officielt tjekket for disse lidelser kan
findes i Dansk Kennel Klubs
hundedatabase - bed din opdrætter om
at fremvise dokumentation.

Enhver opdrætter med samvittighed og
faglig stolthed lægger sit hjerteblod i
opdrættet.
Det er ikke et spørgsmål om at tjene penge,
men et oprigtigt ønske om at kunne lave et
kuld, der vil bidrage positivt til racen - som
vil kunne gøre sig som værdige
repræsentanter for racen.

-

Som køber bør du altid bede om at få
udleveret kopi af forældredyrenes
originale sundhedsdokumenter.

- Vidste du at planlægningen af et kuld
hvalpe indebærer en masse
beslutninger/opgaver?
Der laves sundhedstest, udstilles,
undersøges, findes hanhund, forberedes,
rejses, arbejdes, motioneres, fremvises,
sparres o.m.a.

- Hos Alaskan Malamute, er der

- Når hvalpene er født er der dyrlægetjek,
chipning, registrering, foder, besøg af
kommende hvalpekøbere, socialisering...

avlsrestriktioner på Hoftedysplasi og
Cataract. (Se mere herom i
sundhedsguiden)

Tjekliste til gennemgang af
opdrætter:

Advarselstegn:
•

Der findes ingen oplysninger om
forældredyrene

•

Opdrætteren kan ikke fremvise
sundhedsresultater på forældredyrene

•

Opdrætteren omtaler sit opdræt som
”ægte” og ”racerent” (dette er en selvfølge
for seriøse opdrættere)

Bed om at få adgang til at besøge hvalpene
så tit som muligt fra 3 ugers alderen

•

Du kan ikke få adgang til hvalpenes
opholdssted eller forældredyrene

Bed om oplysninger om hvordan hvalpen
præges hos opdrætter, bor de eksempelvis
inde eller ude, kommer de ud på køretur
med bil, møder de børn, andre hunde, lyde
mv.

•

Der udfærdiges ikke købskontrakt mv.

•

Opdrætteren har mange forskellige racer i
sin fold

•

Bed om at få oplysninger/billeder om
hanhunden, også selvom han måske ikke
lige er fysisk til rådighed

Opdrætteren stiller ingen krav til dig og
omtaler racen som nem og hvalpen er
”billig”

•

Spørg ind til hvilke aktiviteter opdrætteren
selv laver med sin(e) hund(e)

Hvalpene virker sky og der kan ikke
redegøres for prægning og socialisering.

•

Forældrene fremstår aggressive eller sky
og usoignerede.

Litteratur om Alaskan Malamute:

•

Spørg ind til, hvordan den pågældende
opdrætter følger op på sit opdræt

Hvis du føler, at du bør købe en hvalp af
ren og skær medlidenhed – så er det
absolut ikke det rigtige sted.

- Alaskan Malamute - Yesterday and
today af Barbara Brooks er til dato
det mest omfattende værk om racen.

•

Bed evt. om informationer om tidligere
opdrættede hvalpe.

Hvis opdrætteren ikke ønsker at møde dig
personligt

•

Hvis opdrætteren gerne vil sælge dig to
hvalpe (evt. af samme køn) samtidigt.

Sørg for at få kopi af forældredyrenes
originale stamtavler – øjenlysningsresultat
– HD resultat og evt. DNA-profil forud for
dit køb
Sørg for at få kopi af sælgers købskontrakt
så tidligt i forløbet som muligt

Bed om at få adgang til de faciliteter som
hvalpen lever i – da dette har betydning for
hvalpens prægning.

Bed om opdrætterens forventninger til dig
som hvalpekøber
Spørg om følgende ting følger med hvalpen:
chip – hvalpevaccine – ormekur –
stamtavle – købskontrakt – evt. foder til de
første par dage, samt sundhedscheck hos
dyrlægen.

- Dansk Polarhundeklub ønsker dig held og lykke i
din søgning efter din kommende hund.

Du er altid velkommen til at kontakte
vores racerepræsentant for råd og
vejledning omkring racen (amrep@polarhund.dk)

