
En hundeejers overvejelser før byggeri af løbegårde og de erfaringer, 
han har gjort sig.
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HUNDE: Mit hundeliv startede stort 
set samtidig med min fødsel, idet 
mine forældre havde en boxer, da jeg 
blev født. Igennem min opvækst har vi 
haft labrador, cockerspaniel, kleiner 
münsterländer og springerspaniels 
derhjemme, flere af hundene har haft 
hvalpe, så der har med andre ord altid 
været hund i mit barndomshjem.

Min første hund var Viktor, en grav-
søgende hund af blandingsrace. Efter 
Viktor faldt valget på en mellem-
schnauzer, hvis primære funktion var 
at passe på hjemmet. 

Jeg har gået på jagt hele livet, men 
min første jagthund fik jeg i 2010. 
Saxo, en sort labrador, var fem år, da 
jeg fik ham, og han nåede at være sær-
deles aktiv på jagt i tre sæsoner, inden 
han desværre måtte aflives på grund 
af kræft. I en turbulent tid med skils-

misse og nyt hjem på landet fik den 
ene af mine døtre dog overbevist mig 
om, at vi efter et par år uden hund 
skulle have hund i hjemmet igen. Så i 
2015 fik vi Fanny, en FT springerspa-
niel.

Fra hvalp til opdræt
Fanny blev starten til det, der i dag er 
opdræt af FT springerspaniels i en 
murermestervilla i Randers. I dag be-
står hundeflokken af tre FT springer-
spaniels, hvor sidst ankomne er otte 
måneder gamle Lucca, så der går selv-
sagt en del tid med hunde her hos 
mig/os.

I barndomshjemmet har vil altid 
haft en hundegård, som de fleste 
hunde har lært at være i, når vi ikke 
var hjemme. En enkelt labrador, Bon-
nie, lærte sig dog at forcere hegnet, så 

hun var enten i bryggerset eller med 
min far på arbejde.

Da vi besluttede at anskaffe os 
Fanny, var et af mine krav til familien, 
at hun skulle lære at bruge hundegård 
fra dag ét, samt at hun skulle være 
derude, både når vi ikke var hjemme i 
løbet af dagen samt om natten. Såle-
des blev der skåret hul i udhuset og 
bygget hhv. en indendørs kasse og en 
udendørs hundegård, hvilken funge-
rer fint for både hunden, senere hund-
ene, og familien.

Fra tanke til handling
Jeg flyttede ind hos min kæreste i 
Randers i 2018, hvor første step fra 
tanke til løbegårde var at sætte hegn 
op omkring en overdækning, som den 
tidligere beboer havde anvendt til at 
have en båd parkeret under, samt at 

Tænkt på det hele

Det færdige projekt er meget smukt og samtidig virkelig funktionelt for både hunde og familie.
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bygge en isoleret kasse, der blev foret med halm. I vinter-
halvåret foregik den daglige rengøring i lyset fra en pande-
lampe, og da der var græs lige udenfor ”hundegården”, var 
man nødt til at have gummistøvler på de fleste dage, sim-
pelthen fordi vandet her står ret højt, og græsplænen var 
mudret i de våde måneder. Samtidig gik jeg og lod mig in-
spirere af, hvordan mine ”hundekammerater” havde indret-
tet deres løbegårde/kennelsystemer, og snart begyndte en 
plan at tage form, og en tanke blev til handling.

Jeg ville bygge et system med tre bokse, hver med en iso-
leret kasse med vindfang. Hver boks skulle have en stør-
relse på fire meter i dybden og to meter i bredden. Dertil 
ville jeg have et lille rum, hvor alt tilbehør til den daglige 
pasning, rengøring, træning og naturligvis foder kunne op-
bevares. Der skulle være let adgang til vand, og der skulle 
være mulighed for at tænde lys, så rengøring m.v. kunne 
foregå uden pandelampe, uanset om det var før eller efter 
solnedgang. 

Hele systemet skulle have tag, så det kunne holdes tørt, 
og der skulle etableres afløb, så vand fra rengøring kunne 
ledes væk. Derudover aftalte vi i familien at lave en opde-
ling af haven, så vi i dag har en hundehave og en ”ikke-hun-
dehave”, samt at forbinde terrasse og hundehave med en fli-
sebelagt sti, så det ikke er nødvendigt at iføre sig gummi-
støvler for at komme ud og gøre rent, fodre m.m. om 
morgenen, inden vi tager på job. Sidst, men ikke mindst, 
havde vi et ønske om, at det hele skulle passe ind i haven og 
virke som et naturligt element i en gammel villahave. 

Jeg ønskede tre bokse, da jeg ville have fleksibilitet, dvs. 
muligheden for at have både han- og tævehunde samt 
hvalpe/unghunde. Dette var også årsagen til, at jeg valgte at 
bygge udelukkende af kennelelementer med en lille afstand 
mellem den nederste del af tremmerne.

Første spadestik 
I foråret 2019 kom min svoger med en minigraver, og vi gik 
i gang med at grave ud til projektet. Naboen indvilgede i, at 
vi byggede på bagsiden af hans murede garage i skel. Faca-
den ud mod haven vender mod nord, og der er dermed na-
turlig skygge for hundene det meste af dagen. Systemet er 
lukket med en væg fra gulv til tag mod vest, så der også er 
læ, mens facaden mod øst har en åbning mellem tag og hegn 
samt et enkelt tremmeelement, så der kommer noget luft 
igennem, og gulvet hurtigt kan tørre, når det bliver vasket.

I bunden er lagt store betonfliser 50x50 cm, så der er så 
få fuger som muligt, da det er her, man skal være særligt 
grundig med rengøring. Hvor den isolerede kasse er place-
ret, er der ingen fliser. Sandet er fjernet, og der er etableret 
en kant af plan eternit, der stikker ca. 14 cm op over fli-
serne. Heri er der lagt 30 cm flamingo og derpå en plade af 
vandfast krydsfiner, som udgør bunden i kasserne, der er 
ca. 15 cm over gulvet i løbegården og isoleret nedefra.

Isoleret kasse 
Hver kasse er indvendigt lavet af krydsfiner med 10 cm 
rockwool i vægge og loft. Udvendigt er de beklædt med ru 
trykimprægnerede brædder, lodret en på to-beklædning, 
hvilket gør det enkelt at udskifte et enkelt bræt, hvis der 
skulle komme gnaveskader. Beklædningen på kasserne er 
180 cm høj, både ind mod nabohunden og ud mod facaden, 
mens taget er vandret ca. 90 cm over gulvet, så hundene 
kan vælge at sidde på taget, hvis de har lyst til det. Dette er 
i øvrigt en plads, Fanny ynder at bruge, når vejret er godt. 

Før projektet blev startet op, var der tænkt på hver en detalje for, 
hvordan det til slut skulle se ud.

Har man flere hunde og flere løbegårde, er nem rengøring en vigtig 
detalje, derfor sættes kanten fra starten, så gårdene kan spules 
uden at ødelægge træværket.

Hundehuset skal være godt isoleret fra bunden. Det er vigtigt, at der 
tages højde for vind og vejr.

Kasserne fores med træuld, som har en god evne til at suge 
fugt, samtidig med at det renser hundens pels fint. Hvis der 
kommer en møgbeskidt og våd hund ind om aftenen, er den 
tør og pæn igen om morgenen.

Nem at rengøre
Alle steder hvor gulv og beklædning mødes, er der etableret 
en kant af plan eternit for at lette rengøringen mest muligt. 
Taget over systemet er lavet af trapezplader, den billige blå 
model, som reducerer sollyset, og der er tagrende på med 
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Projektet blev tænkt ind som en del af haven, men adskilt fra brugs-
haven.

Hundehuset er godt isoleret og nemt at rengøre, men vigtigst er, at 
der er taget højde for vindfang. Det er afgørende, at hundene ikke 
får træk.

afløb til en 1.000-liter beholder, så jeg har gratis vand til 
den daglige rengøring lige ved hånden. Der er etableret af-
løb i hele systemets længde samt trukket strøm, så jeg har 
lys i hver boks og i det lille rum med tilbehør samt mulig-
hed for at tilslutte højtryksrenser til den mere grundige 
rengøring. 

Udenfor systemet har jeg lagt yderligere to rækker fliser, 
inden systemet afgrænses mod ”ikke-hundehaven” af rionet 
og beplantning. Samme slags rionet er også mellem resten 

af de to haveafsnit, da vi synes, det passer godt ind i haven, 
samtidig med at det er stærkt og billigt. For enden af system-
et ud mod haven blev der faktisk en lille plads, så plæne-
klipper og haveredskaber kan stå i tørvejr.

Er det synd for hundene?
Nogle vil måske mene, at det er synd for hundene, at de går 
i hundegård/kennel, og det er et spørgsmål, jeg ofte møder 
fra folk udenfor ”hundeverdenen”. Jeg har dog den opfat-
telse, at vi ikke skal tillægge hundene menneskelige egen-
skaber, så de trives godt med at få masser af frisk luft, med 
at kunne gemme sig i en hule eller gøre sig rene, når de har 
behov for det. De er fra naturens side flokdyr, og mit sy-
stem er bygget, så den enkelte hund kan vælge flokken til 
og fra efter ønske, idet halvdelen af skillerummene er ele-
menter med tremmer, og den anden halvdel er fast væg. I 
praksis ligger de to mindste ofte ryg mod ryg, mens Fanny 
ligger på taget af sin hundekasse. Jeg er sammen med mine 
hunde minimum tre gange om dagen, henholdsvis morgen, 

eftermiddag og aften, hvor de 
bliver luftet, fodret, trænet, 
børstet, kælet for osv. Det er 
brugshunde, så jeg har behov 
for, at de er klar, når jeg har 
brug for dem. Jeg træner i 
gennemsnit hver hund mini-
mum hver anden dag året 
rundt. Det fungerer godt for 
mig, at hundene ikke har fået 
en hel masse stimuli i løbet af 
dagen, så de er motiverede og 
klar, når jeg tager dem ud for 
at træne eller være sammen 
med dem.

Nu har hundegårdssystemet 
været færdigt og i brug de sid-
ste fem måneder, og det er en 
daglig glæde at have disse for-
hold til hundene. Hvis jeg 
skulle lave noget anderledes, 
så ville jeg vælge at lægge 
brædder og tagpap på taget, 
men primært fordi jeg synes, 
det ville se bedre ud.
nielsensorenlund@gmail.com

Godt med lys i hver løbegård gør det nemmere at håndtere og lufte hunde, selvom mørket er faldet på, 
og igen er der taget højde for det visuelle.
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