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DcH’s 
hundeadfærdskonsulenter
– Hvem er de? Hvor kommer de fra?  Er det en jeg har brug for, eller kender jeg en, der kunne have  
brug for hjælpen? Hvad koster en HAK? Spørgsmål er der mange af…  HAK – ”una matata”…

TEKST OG FOTO: PIA DEGN, hundeadfærdskonsulent aspirant, kreds 4

 S å skete dét – endelig kom den meget 
længe ventede mail fra kreds 4’s kreds-
konsulent, at jeg og fem andre fra kred-

sen kaldes ind til en samtale omhandlende ud-
dannelsen som HundeAdfærdsKonsulent = 
HAK i daglig tale. Godt nok tilbage i april 
2022, men mailen har i den grad været me-
get længe ventet og kørt rundt i mine tanker 
lige siden min indstilling i 2020/2021.

Nu sidder jeg så her, i skrivende stund, ju-
len er overstået, nytåret er om få dage, og jeg 
tænker tilbage på den meget spændende og 
ja, også nervepirrende samtale jeg havde med 
Brian Klaris, kredskonsulent for kreds 4 til-
bage i maj måned.

Det var nu egentlig ikke så slemt, som jeg 
havde frygtet. Brian er en vældig flink og rar 
mand, med benene solidt plantet i den jyske 
muld og har en god portion humor. Jeg kan 
selv snakke meget og lige så, er jeg god til at 
lytte, men jeg kunne godt mærke, at nerver-
ne spillede ind denne sene eftermiddag i maj, 
og alt hvad jeg havde tænkt jeg ville fremlæg-

forening til uddannelsen. Vi faldt meget hur-
tigt i snak, og der var fra start en super god 
kemi imellem os alle. Her sad jeg med kom-
mende kollegaer og vi hyggede os, det kan da 
kun blive godt.

Til samtalen med Brian blev der givet klar 
besked om, at der ingen garanti kunne gives 
for, at vi alle kom ind på uddannelsen til trods 
for, at vi alle er velkvalificerede til uddannel-
sen. Godkendelserne lå henholdsvis i kreds-
bestyrelsen (i sommers) som det første og der-
næst i konsulentudvalget i DcH landsforening, 
som ville komme i september. Så vi måtte jo 
pænt vente på at få svaret.

Svaret kom, og alle blev godkendt sammen 
med syv-otte andre instruktører fra resten af 
landet.

En drøm og et stort ønske jeg personligt 
har haft i de sidste mange år, og som jeg de-
ler med resten af de nye HAK-aspiranter i 
DcH.

Hvorfor HAK-uddannelsen? 
Jeg er nu i fuld gang med uddannelsen som 
DcH hundeadfærdskonsulent, og er officielt 
aspirant i faget.

Første modul af uddannelsen er overstået 
i slutningen af november og sikke et fantastisk 
HAK-aspiranthold, det består af. Vi er i alt 
13-14 aspiranter på landsplan, og alle med 
hjertet på rette sted. Jeg ser frem til at møde 
dem alle igen og af flere omgange her i det 
nye år, og vi glæder os til at lære meget mere.

Personligt har jeg suget al min læring og 
viden indenfor området til mig på adskillige 
kurser og foredrag, men i den grad også læ-
ring på egen krop for en del år tilbage med 
min nu afdøde hund. Det var blandt andet  
denne hund og min daværende hundead-
færdskonsulent, som blev det reelle startskud 
til både instruktør-uddannelsen og nu HAK-
uddannelsen.

Læringen er også kommet ude på trænings-

banerne med de mange hunde, jeg har under-
vist, og det sker, at jeg står med hundeejere, 
hvis hund har adfærdsproblemer af den ene 
eller anden slags, og hvor jeg mangler de sid-
ste redskaber for at kunne hjælpe, og har hen-
vist til en af DcH’s hundeadfærdskonsulenter 
i lokalområdet.

Jeg er stolt af, at være blandt de udvalgte, 
at blive anerkendt for det jeg har lært og det 
jeg kan og min vilje til at ville lære og yde end-
nu mere sammen med et så stærkt team, som 
DcH HAK består af.

Jeg er ikke i tvivl om, at alle de andre aspi-
ranter har det på akkurat samme måde. Vi 
brænder for de hunde, som har det lidt/me-
get svært og for dig som hundeejer, som gør 
dit allerbedste for at hjælpe din hund, uanset 
om det er på DcH’s træningsbaner eller uden-
for selvsamme, så er vi der. 

Vi vil gerne være med til at gøre en forskel 
– en forskel for dig og for din hund. 

Hvem er HAK?
DcH’s hundeadfærdskonsulenter består af vel-
uddannede instruktører med mange års erfa-
ring ude i lokalforeningerne, der har videre-
uddannet sig indenfor hundens adfærd og med 
speciale indenfor dette. 

De har en bredere viden, der er lige så stor 
som en vifte og meget mere til. 

"Vi brænder for de 
hunde, som har det 
lidt/meget svært 
og for dig som 
hundeejer, som gør 
dit allerbedste for at 
hjælpe din hund"

ge og sige, tja, det blev ikke helt som jeg hav-
de forestillet mig - skal vi bare sige det sådan. 

Jeg sidder og smiler over det og glædes ved 
den samhørighed og varme modtagelse der 
var. 

Som nævnt var vi i alt seks instruktører fra 
kreds 4, der var indstillet af hver vores lokal-
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De efteruddanner- og holder sig opdate-
ret med den nyeste viden indenfor hundens 
adfærd, og hvad der endvidere rører sig om 
dette fra hele verden. Det er utrolig vigtigt for 
”HAK-erne” at følge med tiden, og alt hvad 
der sker af nye tiltag og udvikling indenfor 
området. 

Vi vil bare gerne vide alt, og være med, 
hvor også vi kan udvikle os og lære yderlige-
re. 

Det er i den grad med til at gøre en stor 
forskel for de hunde og hundeejere, der står 
og har brug for hjælpen. 

HAK’erne er del af DcH, og de er at fin-
de over hele landet – se information sidst i ar-
tiklen.

Selve uddannelsen som hundeadfærdskon-
sulent strækker sig over næsten to år med un-
dervisning og praktik, sidstnævnte sammen 
med en mentor og herefter en afsluttende ek-
samen. 

Kan alle benytte sig af en HAK? 
– Og koster det en formue?
Ja, ALLE kan benytte sig af en HAK, og man
behøver IKKE være medlem i DcH for at gøre 
brug af dem.

Vi er her for at hjælpe, råde og vejlede, give 
gode og brugbare løsningsforslag, trænings-
øvelser og meget andet godt. 

Det kan tænkes, at du står i situationer, 

hvor du ikke føler at komme nogen vegne med 
din hunds uheldige adfærd, og ofte kan et par 
friske øjne og ører med en skærpet sans for 
hundens adfærd og signaler i særdeleshed være 
en kæmpe hjælp. F.eks. hvis din hund har væ-
ret udsat for et ”overfald” fra en anden hund, 
og efterfølgende er den begyndt at være reak-
tiv imod andre hunde på en uheldig måde…. 
Eller den har måske en ret voldsom reaktion 
med gøen, når der kommer gæster, og har me-
get svær ved at falde til ro???

En HAK kommer gerne til din lokalfor-
ening/træningsbane, men lige så gerne på et 
besøg i dit hjem eller andet aftalt sted. Hjem-
met er ofte her ”problemer” med hunden fin-
des, og hvor vi får den helt ”rigtige” hund at 
se, og hvad der eventuelt tricker dens reakti-
oner og eller den uheldige adfærd.  

Står du som instruktør på et hold og har 
en hund, der af den ene eller anden grund har 
”problemer”, bliver du bestemt ikke mindre 
værd som instruktør ved at forhøre hundeeje-
ren, om det kunne være en mulighed for ved-
kommende at søge hjælp hos HAK’erne. Sam-
arbejde mellem os og ejer er vejen frem for at 
hjælpe den enkelte hund til det bedre.

Vi elsker at arbejde og hjælpe hunde og 
deres ejere, og vi tager enhver hundeejers og 
henvendelse seriøst. 

Vi kan ikke udføre miraklerne selv, men 
vi kan og vil gøre vores allerbedste for at give 

dig nye redskaber og træningsøvelser, der me-
get ofte vil gøre en forskel for dig og din hund.

Prisen for at få en HAK på hjemmebesøg 
eller på et aftalt mødested, ruinerer dig ikke, 
da en HAK ikke er timelønnet. Det koster 
udelukkende statens højeste kilometertakst 
fra konsulentens bopæl til det aftalte møde-
sted og retur.

Står du som hundeejer i en eller flere situ-
ationer, hvor du har brug for en Hundead-
færdsKonsulent (HAK) eller kender du en an-
den, der har, så tøv ikke med at søge under 
DcH-landsforeningens hjemmeside: https://
dch-danmark.dk/konsulentudvalget--hun-
deadfaerdskonsulenter 

En telefonsamtale med en hundead-
færdskonsulent kan gøre en forskel, lige såvel 
som et besøg, både for dig og din hund.

Jeg og mine kollegaer bliver forhåbentlig 
én af dem, én af de vanvittige dygtige hun-
deadfærdskonsulenter vi har i DcH, når ek-
samen er veloverstået i marts 2024. DcH Hun-
deadfærdskonsulenterne er et stærkt netværk 
og et kanon dygtigt team, der arbejder for 
hunden og dens ejer, for at gøre en forskel hos 
forskellige hundeejere, der står med deres kæ-
reste eje og ikke ved deres levende råd.

Jeg vil ønske dig og din firbenede et godt 
nytår.   


