
Om Bichon havanaise racen 

Bichon havanaise er en sund og robust lille hund, intelligent, legesyg og med sin egen mening om 
tingene. Bichon havanaise er allergivenlig og tåles i mange tilfælde af allergikere. En anden fordel er, at 
den ikke fælder, så man slipper for at fjerne hundehår fra tøj og møbler. 

Man kan vælge, at lade pelsen gro eller at klippe den nogle gange om året. Det sidste er langt at 
foretrække for hundens skyld, selvom det betyder, at hunden så ikke kan udstilles/præmieres. Ønsker 
man imidlertid en lille familiehund, kan det jo også være lige meget. Hunden er i hvert fald meget tilfreds 
med at blive klippet, så den kan bevæge sig frit, uden at snuble i den lange pels. 

Bichon havanaise har ikke meget jagtinstinkt - hvis noget overhovedet - og trives fint med katte, 
harekillinger, høns, kyllinger, vilde fugle og andet småvildt. Hvis man som vi bor midt i skoven, er dette 
en meget stor fordel, idet hunden kan løbe frit, uden man behøver at være bange for, at den skræmmer 
vildtet. 

Havanesere holder meget af børn og er gode legekammerater for små som store børn. 

Selvom havanesere klarer sig med moderat motion, er de seje og udholdende. Sandsynligvis bliver du 
selv træt længe før havaneseren. For et par år siden holdt vi ferie i Slovenien sammen med Stoffer. Vi 
boede på hotel og spiste på forskellige restauranter - og havde Stoffer med alle vegne. På en heldags 
vandretur gik vi omkring 30 km sammen med Stoffer, som fulgte med hele vejen uden problemer. 

Hverken varme eller kulde rører Stoffer eller Trisse. Om det er bagende varmt eller minus 20 grader 
betyder intet. Det eneste problem er, at benene er ret korte og ikke er særlig velegnede til høj sne. Det 
afholder dog ikke hundene fra at forsøge, hvilket resulterer i et snepanser på ben og mave, som kræver 
den varme bruser efter turen. 

Havanesere er fremragende vagthunde. Det er ikke muligt at nærme sig huset, uden at blive opdaget af 
hundene, som højlydt gør os opmærksom på, at der er gæster på vej. Når det gælder om at være alene 
hjemme, er havaneseren ikke begejstret. Den befinder sig bedst, når der er selskab og legekammerater. 
Ikke fordi den ødelægger noget, når den er alene, men det er nu sjovest, når der er selskab. 

Hundene elsker at køre i bil og kan tages med overalt på korte som på lange ture. 

Hundene er modsat mange større artsfæller gode til at passe vægten. Hos os står der altid mad og vand 
fremme og begge hunde sørger selv for at spise hvad de har brug for - og stoppe i tide. Vi har ofte 
besøg af naboernes labrador hunde, som modsat havanesere, får dårlige nerver af fyldte madskåle. Får 
vi ikke sat madskålene i sikkerhed i tide, varer det kun få sekunder får skålene er som blæst. 

Sidst men ikke mindst tænk dig godt om inden du erhverver en hund. Tænk efter hvad du forventer dig - 
og undersøg omhyggeligt om den race du har valgt, passer til dine forventninger. Det er alt for fristende i 
for høj grad, at lade sig styre af hundens/hvalpens udseende og i for ringe grad af racens egenskaber. 

Du kan læse mere om havanerese på nettet, hvis du følger disse links: 

http://www.dogbreedinfo.com/havanese.htm (engelsk)

http://www.havaneser-havatille.dk/17680648

http://www.hunden.dk/Files/News/File/4e8594c9-85c5-4f97-b406-1eee5552bbd9.pdf

http://www.ubikvitaer.dk/bichon/racen.htm

http://mikinanoq.dk/links-m-m/bichon-havanais-boger/

http://www.dogsuniverse.dk/hunderacer/havanesers/

http://en.wikipedia.org/wiki/Havanese (engelsk)
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