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Hvorfor egentlig være besøgsfamilie, og hvordan 
forløber et typisk besøg?
”Jeg har valgt at være besøgsfamilie først og fremmest, 
fordi jeg gerne vil være med til at udbrede vores dejlige race 
samt give evt. kommende hvalpekøbere et godt billede af, 
hvilken slags hund, de overvejer at anskaffe - både fordele 
og ulemper… og om de overhovedet får den hund, de ønsker 
sig i en stabyhoun. Det sørgeligste er jo, når folk anskaffer sig 
en hund, som er noget andet end det, de håbede på” siger 
Sandra Gryn. 

Dette kan Niels og Gitte kun nikke genkendende til, der selv 
begrunder deres valg som besøgsfamilie med; ”Vi vil gerne 
være med til at udbrede kendskabet til vores dejlige race. 
Samtidig vil vi gerne være med til at sørge for, at nye ejere 
får det bedste grundlag for at tage den store beslutning, som 
det er at anskaffe sig en hundehvalp. Derved håber vi også at 
kunne nedbringe antallet af omplaceringer. 

Niels og Gitte følger op og uddyber; ”Et besøg starter jo med 
en velkomst, som normalt viser at vores hunde er meget 
ivrige de første 5 min., og derefter gerne falder lidt mere til 
ro. De besøgende har som regel en del spørgsmål klar, og vi 
prøver at svare så godt som muligt, og ellers fortæller vi, hvor 
de kan finde svar. Vi fortæller om de to hunde, vi har - Pilgrim 
og Sofus, som er vildt forskellige. Pilgrim er familie/sofahund, 
og Sofus er mere den aktive jagthund; så de kan se begge 
typer hunde. Hvis der er børn med, ender de tit på gulvet med 
Pilgrim på skødet, og Sofus der bare gerne vil lege lidt trække 
lege eller andet sjovt.” 

Hvad er de oftest stillede spørgsmål?
Under besøgende bliver der snakket og vendt en masse 
overvejelser og spørgsmål. Ifølge besøgsfamilierne er det 
bl.a. oftest spørgsmål omhandlende mængden af motion 
(aktivitetsniveau), pelspleje, om racen trives med børn, om 
racen er sensitive og om de kan lære at være alene hjemme. 
Ligeledes går snakkende også på spørgsmål omkring valg af 
køn, og herunder hvordan kønnene adskiller sig, og hvilke 
fordele og ulemper der kan være ved en hanhund vs. en 
tæve.

Sandra: ”Jeg har jo både en han og en tæve, så det er rart at 
kunne vise dem frem sammen. Jeg har valgt at have en af 
hvert køn af flere årsager. Først og fremmest fordi jeg gerne 
ville have en træningsmakker mere, måske med lidt mere 
“kant”, derfor faldt valget på en hanhund som hund nr. 2. Der-
udover også fordi en han og tæve nærmest altid enes godt. 
Ikke at samme køn ikke kan, men det var et forsøg på at have 
dem sammen gnidningsfrit. Det er heldigvis lykkes fint.”
Niels og Gitte deler glæden med Sandra om at have to 
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“Jeg har valgt at være besøgs-
familie først og fremmest, fordi 

jeg gerne vil være med til at 
udbrede vores dejlige race... ”

Der er fortsat en stigende interesse for racen, hvorfor klubben og stabyhoun-ejere ofte bliver kontaktet for at fortælle mere 
om, hvad racen Stabyhoun er kendetegnet ved. Klubben er derfor rigtig glad for, at så mange af klubbens medlemmer ønsker 
at stå til rådighed for spørgsmål og være besøgsfamilie. 

Men hvad vil det egentlig sige at være besøgsfamilie, og hvordan forløber et typisk besøg sig. Alt dette og meget mere har jeg 
spurgt to af klubbens besøgsfamilier Niels og Gitte Andersen (ejer hanhundene Pilgrim og Sofus) og Sandra Gyrn (ejer tæven 
Nora og hanhunden Alfred) om.

Sandra Gyrn
- besøgsfamilie sammen med Nora og Alfred
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hunde samtidig: ”Det er anden gang, vi har to hanhunde 
sammen, og det har været så dejligt at opleve deres venska-
ber. Vi vil dog anbefale, at der er nogle år i mellem dem, og at 
hund nr.1 er færdigopdraget, inden hund nr.2 kommer. I vores 
tilfælde havde Sofus brug for et hjem, hvor der var nogen 
hjemme det meste af tiden, og derfor er der aldersmæssigt 
kun 3 måneder mellem vores hunde. Det er så ekstra dejligt, 
at vi har to så forskellige hunde, så vi både har en aktiv hund, 
der gerne vil træne og en sofahund, der tager det hele med ro 
og helst bare vil hygge.”

Vil du anbefale andre at blive besøgsfamilie?
For begge besøgsfamilier svarer de entydigt, at de helt sik-
kert vil anbefale andre at melde sig som besøgsfamilie. De 

nævner, at det er hyggeligt og givende, ligesom Sandra un-
derstreger vigtigheden af, at det med besøgende er muligt 
at informere om racen, så hundene ender hos nogen, hvor 
de vil trives hos og ikke mindst også trives med.

Pilgrim og Sofus

Måske noget for dig?
Overvejer du at blive besøgsfamilie, eller måske endda at anskaffe dig en Stabyhoun, så tøv ikke. Du kan udfylde 
formularen til at blive besøgsfamilie på klubbens hjemmeside, ligesom du også kan finde listen over alle nuværende 
besøgsfamilier i hele Danmark. 

God fornøjelse - måske ses vi til et fremtidigt staby-arrangement!

For begge besøgsfamilier svarer de entydigt, at de helt sikkert vil 
anbefale andre at melde sig som besøgsfamilie. 

Niels og Gitte
- besøgsfamilie sammen med Pilgrim og Sofus
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