
 

 

Hunden indtager Store Hestedag  
For 8. år i træk er hundene inviteret med på Store Hestedag. Her venter mange oplevelser for 

både hunde og deres ejere. 

 

90% af de danske hesteejere siges også at have hund. Derfor fandt Store Hestedag det naturligt at 
invitere menneskets bedste ven med på Store Hestedag allerede i 2010. Siden da er hunde-området 

og aktiviteterne vokset støt. 
Store Hestedag samarbejder med Dansk Kennel Klub og i år gæster 20 specialklubber 

Dyrskuepladsen og viser deres racers særlige fortrin og færdigheder frem. Hundeområdet på Store 
Hestedag byder på clinics, konkurrencer, bedømmelser og flere oplevelser med egen hund 
 

Tag din egen hund med  
Har du selv hund så tage den med til Store Hestedag. Prøv f.eks. at deltage i en hundebedømmelse: 

Alle hunde, uanset race eller ej, blive bedømt af professionelle hundedommere, der giver hver hund 
en mundtlig vurdering. Tilmelding foregår ved Hunde-ringen inden start.  
Slip din hund løs på den bemandede legeplads hvor en adfærdstræner gør dig klogere på din hunds 

møde med andre hunde.  
I Hundeværkstedet kan du lave dit eget hundelegetøj og godbid til hunden.  

 

DM i Agility 

De bedste Agility-hunde fra hele landet mødes til Store Hestedag og dyster i finalen om den 

ærværdige titel som Danmarksmesteren. Nyd de dygtige hunde på Agility-banen og oplev den 
populære sport, hvor der byder på fart og forhindringer, lydige hunde og engagerede hundeførere,  

Hvalpe-selfie og trænings-tips 

 

Oplev Schæferhundens hvalpe og lav en hvalpe-selfie.  

Schæferhundeklubben besøger Store Hestedag med en masse hvalpe fra 2 måneder  og op, og viser 

publikum hvordan de træner hvalpene.  Kom og klap en hvalp og bliv foreviget med de søde små.  

 

Oplev en af de sjældne Ulve-jægere, Schweisshunden. 

Mød Danmarks eneste certificerede rovdyrs- besigtigelseshund, der kan spore ulve – det er der kun 

8 hunde i hele verden der kan! 

 

Rally Lydighed 

Sporten, der fokuserer på hund og hundeføres kommunikation, fremfor perfektion og tidstagning. 

Se de mange hunde i aktion og lær samtidig mere om samarbejdet mellem hund og menneske.  

 

Internationale dommere til bedømmelser  

De mange specialklubber afholder bedømmelser af racehundene. Flere har inviteret internationale 

dommere for at sikre et højt niveau. Racen Dogue de bordeaux bedømmes af en spansk dommer,  

Chou chou’erne af en svensk sommer og Colliehundenes dommer kommer helt fra Slovakiet. 

 



 


