
Anette om udstationering januar 2020 

 

I vores familie har vi to sheltier, som begge fra start har været udstationeringshunde fra Kennel Flørnæss. 

Begge hunde flyttede hjem til os, da de var 9 uger gamle. I dag er den ældste 2 år gammel (Morgan) og den 

yngste (Joey) er stadig hvalp.  

Ejerskabet har fra start været delt mellem os og Kennel Flørnæss, så begge parter har været registrerede 

som ejere. 

I hverdagen har hundene fra start været helt almindelige familiehunde hos os. Det er os, der opdrager, 

leger med og elsker vores firbenede familiemedlemmer, men vi har Trine og Martin som tætte 

sparringspartnere, og skal der træffes større beslutninger om hundene, så er alle med på råd.  

At have udstationerede hunde giver os altså alt det, som alle andre hundeejere får, og samtidig har vi så 

fået nye oplevelser, som vi formentlig ikke ville have fået, hvis vi blot havde valgt at have hund på helt 

almindelige vilkår.  

Vi har stiftet bekendtskab med udstillingsverdenen. Da den tidligere var helt fremmed for os, var vi en 

anelse nervøse for dette, men vi har fået al den hjælp og sparring, som vi har haft brug for, og vi har fulgtes 

med Trine til de første skuer/udstillinger, så vi har været helt trygge ved at prøve kræfter med dette.  

Udstillinger er ikke noget som fylder meget i vores hverdag, men vi deltager i ringtræning nogle gange 

inden en udstilling, og så er det super hyggeligt og spændende at være afsted til selve udstillingen.  

At hunden skal udstilles hindrer ikke, at man også kan gå til andre former for træning med den. Vores 

ældste hund går til agility, og den yngste er til lydighedstræning sammen med jævnaldrende hunde. 

Vi er glade for at have taget mod tilbuddet om at være udstationeringsfamilie, og vil gerne anbefale denne 

type ejerskab og samarbejde.  

For nylig blev vores ældste hund udskrevet af avlsprogrammet, fordi han er vokset sig højere end 

racestandarden. Han er selvfølgelig fortsat familiehund hos os, men skal blot ikke længere udstilles og 

heller ikke avles på. 

Den yngste hund er fortsat i avlsprogrammet, og vi er glade for at fortsætte dette samarbejde med 

kennelen. 


