
Utstyrs- og huskeliste for hund

Det spørsmålet som ofte blir stilt av de som skal skaffe seg hund, eller nett-
opp har fått sin første hund er hva slags utstyr man trenger. Mange ønsker 
å vite hvor mye en hund koster å holde, og da har gjerne utstyrslista en del 
med det å gjøre. Denne listen er utarbeidet etter mange år med hund og med 
forskjellige raser – og også fordi jeg til stadighet har vært i en slik posisjon 
at jeg har måttet svare på hva det er man egentlig må skaffe seg samtidig og 
gjerne før, man får hunden i hus.

Så ha det i minne at dette er nedtegnet etter hva som jeg/vi har funnet nyt-
tig som hundeeier. Noe MÅ man skaffe seg, og andre ting får man avgjøre 
viktigheten av selv. Og noen av disse punktene har kanskje ikke så mye med 
utstyr å gjøre men er likevel viktig å skaffe. Noe er selvsagte ting…mens an-
dre igjen har man kanskje ikke tenkt så mye på…

• Tid. Ja dette er det første jeg alltid nevner, og jeg setter det på lista 
fordi det er så viktig å innse at det man trenger aller mest når man skaffer 
seg en hund er tid til å ta vare på den!
• En ringperm : eller lignende for oppbevaring av alle papirene til 
hunden din. Her oppbevarer du også vaksinasjonskort med mer. Husk også 
å legge veterinærens telefonnummer inn på mobilen din og ha en oversikt 
over vaksineringer! Gjør en avtale med veterinærkontoret så de sender deg 
en påminnelse for ny vaksine.
• Forsikring: skaff deg en hundeforsikring. Ha den klar fra dagen da 
du henter valpen/hunden hjem til deg. Det er ikke mange besøkene eller 
store skaden som skal til før du har fått igjen forsikringssummen. Det gjør det 
også enklere for deg å slippe og gjøre en vurdering om du har råd til å hjelpe 
hunden din om ulykken er ute.
• Valpekurs. Om du ikke har hatt hund før, eller om det er lenge siden: 
finn et valpekurs i nærheten av der du bor! Livet ditt vil bli mye enklere med 
gode tips fra dyktige instruktører OG du vil få en hund som ikke er til bry for 
andre hundeeiere.
• Mat- og vannskål. Skaff noe som er enkelt å rengjøre, og kanskje 
med litt tyngde i så den ikke er så enkel å velte. Ha en til mat og en til vann. 
Ha alltid friskt vann stående fremme.
• Matdunk. Ha en stor matdunk som kan lukkes tett så holder maten 
seg bedre og blir ikke tørr eller full av utøy. I matdunken kan du ha en måle-
kopp slik at du alltid vet hvor mye mat du skal gi hunden.
• Halsbånd og lenke: det er lurt å ha et som passer hundens stør-
relse, så det betyr at når den vokser og til slutt er utvokst så har den begynt 
med en tilpasset valp for så å få en som passer som voksen. Det samme gjel-
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der lenke. Jeg er ikke glad i disse fleksilinene som hunden selv kan trekke så 
langt som mulig, og foretrekker et helt vanlig et som man kanskje kan justere 
lengden på noe ved at det lenkes dobbelt. Det er min erfaring at hunden 
lærer seg fortere å gå pent i bånd da, og eieren får større kontroll. Dyrebutik-
ken kan hjelpe deg å finne noe som passer i størrelse og lengde.
• Bæsje poser. Ha alltid med deg nok poser! Ha gjerne en rull lig-
gende i bilen også.
• Kloklipper: lær deg å klippe klør! Få en dyrepleier, vetrinær eller 

oppdretteren din til å vise deg hvordan du skal gjøre det. (se tips 
fra valpetrening artikkelen) I starten bør du klippe ofte for å ven-
ne hunden til at den skal være rolig og bli håndtert. Som voksen 
klipper jeg mine hunder hver tredje uke, noen ganger oftere..alt 
ettersom hvor mye som er slitt naturlig. Har du parkettgulv hører 
du fort om de er for lange. Kjøp en god kloklipper!!! Og en som 
er tilpasset størrelsene på klørne!

• Blodstoppende middel. Dersom du skulle klippe feil ved kloklipp 
kan det være lurt med litt pulver å stoppe blødningen med.
• Potesaks. Når jeg klipper klør klipper jeg samtidig hårene 
mellom tredeputene. Spesielt om vinteren er det fint å holde dette 
kort for å unngå at det danner seg isklumper under labbene. En 
potesaks er gjerne liten med avrundede blad for å gjøre det van-
skeligere å klippe i huden. HUSK at den portugisiske vannhunden 
har svømmehud, og man må være forsiktig så man ikke klipper i 
denne.
• Børste: allerede fra du får hunden i hus kan det være greit å venne 
den til å bli børstet. Få oppdretteren til å vise deg hvordan du kan gjøre det. 
Selv om du har tenkt å holde hundens pels kort, bør den vennes til å bli bør-
stet og håndtert. Du trenger det om du har tenkt å klippe den ofte! En børste 
er også kjekt når du trenger å børste bort rusk etter en tur i skogen etc. Det 
finnes mange forskjellige typer, og oppdretteren din kan sikkert anbefale en 
god type for den pelstypen din hund har.

• Kam: jeg bruker nesten bare kam. Jeg grer mine hunder 
hver fredag. Det er kjempefint med faste rutiner, og fredag er en fin 
dag foran tv med en hund i fanget. Et utmerket tidspunkt for pels-
stell. Som regel bruker jeg 1,5 time pr hund. OG det tar ikke noen 
kortere tid å gre raseklippen enn det tar å gre den jeg har med kort 

pels (begge mine har bølgete pels, men jeg har samme erfaring fra andre 
raser). Venter du lenger med pelsstellet tar det som regel lenger tid. En gjen-
nomgredd og ren pels er enklere å holde jamt fin og lettstelt enn en som blir 
tatt etter skippertaks-metoden  
• TIPS: gre gjennom pelsen før du bader hunden din..da er det lettere 
å gre den etterpå!
• en loppe og lusekam: jeg har heldigvis ikke hatt udyr i pelsen på 
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mine hunder, men det er lurt å være forberedt!
• Sakser: jeg har allerede nevnt pote saks. Jeg har også 
en effileringssaks, som er en saks med ”tenner”. Denne bruker 
jeg gjerne til å få fine overganger når jeg klipper til utstilling med 
mer, og jeg bruker den når jeg forsøker å løsne pels på hunder 
hvor det har tovet seg og blitt uløselige knuter man ikke kommer 
gjennom med kammen. I tillegg har jeg en god vanlig pelsstells 
saks. Om du ikke skal klippe hunden din selv, tror jeg det holder 
med potesaksen som du også kan bruke til å løsne knuter med. Sakser fås i 
alle prisklasser og dermed kvaliteter. 
• Hårstrikker: til den som ønsker lang lugg på portisen sin! Jeg kjøper 
små silikonstrikker i dyrebutikken, eller tannlegestrikker på apoteket. Disse 
sliter ikke så mye på pelsen. Husk å sette strikken løst i håret så ikke huden 
blir dratt oppover.
• Klippemaskin: jeg barberer selv hundene mine. Og det 
gjorde jeg også med andre raser jeg har hatt tidligere. Det er en-
klere enn du tror kanskje, og du kan få deg et kurs om du vil lære 
mer. Kanskje kan oppdretter også vise deg. Om du ønsker raseklip-
pen trenger du det, og skal du holde hunden din kortklippet er den 
et must for deg om ikke du har noen som kan klippe regelmessig. 
Det finnes skjær til å sette på maskinene for å få ulike lengder på 
pelsen.

• Stellebord: er ikke noe du må ha, men kan være besparende 
for ryggen. Og med tanke på at du skal gre hunden din ganske 
ofte er det en god investering. Selv tar jeg hverdagsgreingen 
sittende på gulvet, mens klipping tas på bordet hvor jeg får hun-
den stående (eller liggende) i god arbeidshøyde. Hunden bør 
være tilvendt å stå/ligge på et bord. Mine syns det er veldig 
stas og imponerer når de kommer til veterinæren og nærmest 
ber om å få komme opp på bordet. Husk at du aldri må gå fra 

en hund som står på et bord! Skaffer du deg et bord, så kjøp også en galge; 
dette er en stang hvor man fester hunden i et bånd. Greit å ha når man øn-
sker at den skal stå og ikke har holdehjelp.
• Anti sklimatte til dusj/badekar: det er jo fantastisk å ha en så enkel 
rase å holde ren. Rent herlig å bare kunne ta de i dusjen uten at slukene tet-
ter seg med pels! Men det kan være glatte gulv i badekaret eller i dusjen. Ha 
et håndkle å stå på om ikke du har en gummimatte.
• Shampo/balsam: det vrimler av produkter til lang,kort,krøllet,slett,br
un,hvit, stri og slapp pels! Det er helt opp til deg hvor mye du vil legge i disse 
produktene, men før du bestemmer deg tenk på følgende: ha en mild sham-
po til valpen. Og her det gjelder det som alt annet..øvelse gjør mester – også 
bademester. Tenk også på at hunders hud og pels skal tåle de produktene 
du velger å smøre den inn med.

30



• En hel bunke med tørre, gamle håndklær: til tørk av våte hunder 
etter bad, eller en tur i regnværet.
• Føner: det kan være nødvendig å føne hunden tørr etter badet..for 
eks om vinteren. Husk at føneren kan svi huden! Du trenger ikke en hunde-
hårføner.
• Tannbørste og tannkrem: det finnes egne tannbørster og krem for 
hund! Hunden skal ikke ha fluortannkrem som oss. Dette får du kjøpt i alle 
dyrebutikker og ofte hos veterinærkontorer. Det er viktig å pusse tennene 
ofte, gjerne hver dag. Jeg liker godt de tannbørstene du kan tre på fingeren, 
de gir god kontroll.
• Potekrem: om vinteren særlig kan de fort bli tørre på potene. Da kan 
det være lurt å preventivt å smøre de inn med spesialkrem.
• Plakk-pulver: forhindrer plakk og motvirker dårlig ånde! Og det vir-
ker faktisk!!! Pulveret blandes i maten. Fås hos veterinær eller dyrebutikk 
• Øre rens: jeg tar litt på en bomulls pad og stryker over så langt fin-
geren kommer inn i øret..og kun om det er veldig mye guffe.
• Pinsett : et nyttig lite verktøy å ha uansett.
• Flått pinsett: helt uunværlig! Vi har to i kjøkkenskuffen, en på badet 
og en i gangen…ja og så har jeg en i veska! Liker veldig godt de som ser ut 
som små brekkjern!
• Flått middel. I store deler av landet vårt er flåtten(Skaubjønn, skau-
mann, skogbjørn, tege, hantikk, blodmidd, kinnflått, påte, sugar m.m.) Gan-
ske så utbredt og kan bære med seg sykdommer til bade folk og dyr. Det 
fines flere måter å beskytte hunden på. Selv bruker jeg draper som får via en 
resept fra veterinær. Du kan også bruke flåtthalsbånd og ulike typer spray. 
Det kan uansett være lurt å børste over hunden etter en tur. Flåtten bor i byen 
og på landet.
• I samme omgang vil jeg nevne at om du reiser utenlands…ja ikke 
lenger enn til Sverige, bør du ha med parasitt/ormekur fra veterinær.
• Fleece sokk: etter mange år med hund har jeg nå alltid en spesial-
laget fleece sokk for hund liggende i skapet. De kan lett få skrammer på 
potene, og da er det om å gjøre å forhindre slikking! En tennis sokk kan også 
brukes, men min erfaring er at den lett tygges i stykker.
• Refleks vest: både jeg og hundene har hver vår!
• Dekken: når det kryper nedover og blir farlig kaldt bruker jeg var-
medekken på hundene. De varmer hele ryggen og buken. Også fint å ha i en 
kald bil på vei hjem fra høy aktivitet.
• Regnfrakk: jada det finnes. Jeg har en liggende..men bruker den 
svært sjeldent…..
• Skidress: ja dette er en ”kondomdress” som ligner den skiløperne 
har! I snøføre med mye kladder er den god å ha _ men OBS det kan bli en del 
floker av den! Den er også fin på fjellet om dere skal gå mye i busk og rask.
• Jakt-sokker. Jada,jeg har det også. Dette brukes på skareføre bla. 
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Har ikke brukt det veldig ofte!
• Sæle: til vanlig turgåing bruker jeg halsbånd, og vanlige lenker. Men 
om jeg skal bruke langline eller går søk med hunden ..og når vi skal på jog-
getur, bruker vi sæle. Dette er mer konfertabelt for hunden samtidig som at 
det markerer en aktivitet som har andre regler enn når man skal gå pent i 
bånd eller gå lydighet.
• Langline: på tur i skogen kan jeg bruke en såkalt langline av gummi 
med en sterk tråd inni. Den sitter i sæla og henger langs bakken. Jeg lar ikke 
hundene stå bundet i langline-den er kun til bruk under aktiviteter
•  Kløv: hundens egen ryggsekk. Faktisk morsomt og praktisk å bruke!
• Fløyte: jeg har trent hundene på innkalling med fløyte. Det vil si at 
når jeg blåser i fløyta så kommer de…..forhåpentlig vis i hvert fall 
• Huggorm tabletter: mange har en ampull hengende i hundehals-
båndet med akkurat en dosering med motgift. Det verserer flere teorier om 
hvordan p bruke den, så jeg foreslår at du avtaler med veterinæren din hvor-
dan du skal løse dette.
• Taske: jeg har en såkalt rumpetaske som ligger klar når jeg går ut 
døra. I den har jeg bæsjeposer, ev flåttpinsett, fløyte, klikker og godbiter. Lett 
å ha med på tur.
•  Truse: for tisper med mye utflod under løpetiden
• Grillpølser: det er alltid lurt å ha noen liggende i kjøleskapet til be-
lønning når vi trener eller er ute på tur ☺
• Seng: mine hunder har hver sin store pute som de gjerne slenger 
seg på. Det hender de drar puta med seg litt rundt ettersom hvor de vil ligge, 
men stort sett har de fast plass. Jeg tar gjerne med denne puta om jeg skal 
bort på besøk med hunden min og vil at den skal ligge i ro. Puta markerer da 
denne plassen, og han kjenner den som sin egen.
• Bur: mine hunder ligger i hvert sitt bur om natten, og noen ganger 
om jeg er borte fra de om dagen. Dette er deres helt egen frisone! Her har 
de et fleecepledd som er enkelt å vaske..og også enkelt for de å ”re”. Vi har 
strenge regler mot å forstyrre en hund som har gått 
og lagt seg i buret sitt. Det er veldig kjekt å ha de 
sovende i bur. Det er kun mine to siste hunder som 
har gjort det fast, og jeg ser klart fordelen: når de skal 
sove andre steder tar vi med burene og de slår seg 
raskt til ro. Når jeg skal på besøk kan jeg ha de med i 
bur. Burene er også forbundet med ro, så når de leg-
ges der blir det fort rolig. Buret bør være så stort at hunden kan ligge på 
siden med utstrakte ben. Det er også lurt med stålbunn som kan tas ut av 
buret for rengjøring.
• Reisebur: for reise har jeg et nylonbur som er lett i vekt. Ofte praktisk 
så du slipper å bære så tungt, men forutsetter at hunden ikke velter det eller 
tygger det i stykker!
• Bilbur: vi har egne bur vi bruker til i bilen. Mange tar med seg det 
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samme buret frem og tilbake fra bilen..men etter en stund gir de likevel opp 
og skaffer et eget bilbur. For hunden og passasjerenes skyld er det viktig av 
hensyn til sikkerheten at hunden har et eget bur, eller en avskilt plass med 
sikkerhetsnett i bagasjerommet. Det er også lettere for hunden å roe seg.
• Fleece/ull pledd: jeg har diverse pledd som er ”hundenes”. Jeg har 
et liggende i bilen, og to inne. Enkelt dersom de skal ligge i sofaen eller på 
senga
• Lekekasse: i lekekassa oppbevares kosebamser, leker og tyggebein. 
Mine hunder går dit og finner tyggebein eller kosedyr som de går rundt og 
bærer på. Mitt mål er å lære de å rydde opp alt tilbake i kassa etter hvert. 
Uansett er det gull verdt å ha en kasse man samler alt i.

• Førstehjelps skrin: som inneholder et compress, en 
forbindingspakke, en rull, bandasjeteip, to sprit servi-
etter, engangs sprøyte, en liten saks, en pinsett, et par 
latex hansker, , en flått pinsett, og kanskje til og med 
et hefte med førstehjelps tips.  Det jeg har hatt mest 
bruk for er en selvheftende bandasje, sårvann og en 
Melolin sår pad(de er sterile og fester seg ikke i sår). 

• Et håndkle, en tørkerull og plastpose liggende i bilen i tilfelle uhel-
let er ute. Jeg har også en vannskål og gjerne en flaske rent vann.
 Navneskilt: telefonnummer og navnet ditt på en brikke som kan hen-
ges på halsbåndet.

I tillegg til denne listen kunne jeg ha nevnt en hel del andre ting som er kjekt 
å ha, og også slike ting som spesial leker til vannapportering, lydighetstre-
ning, sekk og sitteuderlag….godt skotøy til eieren!  

Og du vil etter hvert få dine egne vaner og finne ut hva som er lurt for deg.

Venner for livet en vårdag i mai
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