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Praktisk information 

Kurset varer 10 gange, og er for alle brugshunderacer. 

Undervejs vil I arbejde med lydighed, miljøtræning, 
håndtering samt socialisering med andre hunde og men-
nesker. 

Da vi mener, det er vigtigt at komme tidligt i gang med 
sin hvalp, har vi løbende optag. 

Træningen varetages af DKK-certificeret instruktør 
Kicki Ingbrand. Kicki har 45 års erfaring med brugshun-
detræning og avl og har selv haft flere forskellige racer 
som schæfer, dobermann og briard. 

Kurset afsluttes med en prøve i 10 øvelser. Du kan læse 
mere om øvelserne på de følgende sider. 

Prisen for hvalpekurset er 750 kr. 

Efter gennemførelse af kurset kan du vælge at melde dig 
ind i foreningen og fortsætte træningen frem mod en kå-
ring mod et gebyr på 250 kr., som dækker resten af året. 

En kåring i PH anerkendes i DKK som en brugshunde-
prøve. 
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Miljøtræning 

De første måneder i hundens liv er meget betydningsful-
de for dens tilpasning til familielivet og samfundet. Det 
er derfor meget vigtigt at hvalpen tages med så mange 
forskellige steder hen som muligt, for på den måde at 
vænne den til forskellige situationer. 

Den skal møde så mange mennesker som muligt, møde 
fremmede hunde og andre dyr og opleve trafikstøj, høje 
lyde og forskelligt underlag. 

Jo flere positive oplevelser en hvalp får i en tidlig alder, 
des mindre frygtsom bliver den som voksen. 

Derfor er miljøtræning også en vigtig del af hvalpekurset. 
I vil bl.a. komme på tur i byen, gå på trapper, køre i ele-
vator og meget mere. 

Det er også vigtigt at hvalpen lærer at slappe af i forskel-
lige situationer, så man undgår at den stresser. 
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Håndtering 

Træning af håndtering af hunden er ofte et overset områ-
de. Dette kan give problemer hvis hunden f.eks. skal ha-
ve klippet negle, renset ører, undersøges af en dyrlæge, 
skal til udstilling eller behandles af en fysioterapeut efter 
en skade. 

Med hunde er det som med andre dyr at tryk avler mod-
tryk. Derfor er det sjældent en løsning at gennemføre 
håndteringen med tvang. Til gengæld kan næsten al 
håndtering trænes, således at hunden lærer at acceptere 
håndteringen uden at kæmpe imod. 

På hvalpekurset hjælpes du i gang med træning af hånd-
tering. Hunden lærer at blive berørt overalt på kroppen, 
og at få tjekket poter og negle. Den lærer også at få set 
tænderne efter og blive kigget i ørerne. 
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Socialisering 

Når hvalpen socialiseres lærer den at møde og være sam-
men med andre mennesker og hunde på en hensigtsmæs-
sig måde. Det er de oplevelser og erfaringer hvalpen får i 
de første 6 måneder af sit liv, der får størst betydning for 
hvor social hunden bliver. Disse erfaringer bruger hun-
den nemlig som reference resten af sit liv. Det er derfor 
essentielt at hvalpen i denne periode møder mange for-
skellige venlige børn, voksne og hunde, og at ethvert mø-
de efterlader hunden med en positiv sindsstemning. En 
dårlig oplevelse kan betyde at hunden bliver utryg, og 
udvikler uhensigtsmæssig adfærd som følge heraf. 

På hundetræningspladsen vil hvalpen møde mennesker 
og børn som er vant til at omgås hunde, og som derfor 
kan være med til at give din hund positive erfaringer. 

Den trænes i at omgås andre hunde på en afslappet må-
de - får lov at hilse på andre hunde, men lærer også at 
acceptere ikke at få lov at hilse hver gang. 
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Gennemgang af øvelserne til prøven 

Tand- og ørevisning 
Du skal sidde på hug ved 
siden af din hund og vise 
dommeren tænder og ører. 
Der lægges vægt på at 
håndteringen sker roligt, og 
at hunden ikke kæmper 
imod. 

Berøring 
Du skal vise at hunden kan berøres over hele kroppen. 
Er det en hanhund skal den også mærkes på testiklerne. 
Der lægges vægt på at hunden ikke viser ubehag ved be-
røringen. 
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Gennemgang af øvelserne til prøven 

Lineføring 

Hunden skal føres ved hundeførerens side, og følge denne 
villigt ved gang ligeud og i vendinger. Ved opstandsnin-
ger skal hunden sætte sig. 

Hunden må gerne opmuntres undervejs, ligesom beløn-
ning må være synlig for hunden. 

I bedømmelsen lægges vægt på at hunden villigt og op-
mærksomt følger sin hundefører og befinder sig korrekt 
ud for førerens knæ. Hunden skal vise forståelse for at 
sætte sig ved opstandsningerne. 
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Gennemgang af øvelserne til prøven 

Sit 
Hunden skal sætte sig på kommando, og vise forståelse 
for at blive siddende, selvom føreren flytter sig et skridt 
væk. Hunden må være i snor under hele øvelsen. 

Dæk 
Hunden skal lægge sig på kommando og vise forståelse 
for at blive liggende, selvom hundeføreren går et skridt 
fra hunden. Hunden må være i snor under øvelsen. 
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Gennemgang af øvelserne til prøven 

Apport 

Hundeføreren leger med hunden med et stykke legetøj. 
Herefter kastes legetøjet lidt væk. Hunden skal nu glad 
og villigt løbe ud til legetøjet og bringe dette tilbage til 
føreren. 

Øvelsen kan udføres i lang line, men der lægges vægt på 
at hunden selv kommer tilbage med legetøjet og ikke 
trækkes tilbage i snoren. 

Det er i orden at tilskynde hunden til at komme tilbage 
ved at kalde på den. 
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Gennemgang af øvelserne til prøven 

Indkald 
Hunden holdes af en hjælper, hvorefter hundeføreren lø-
ber væk fra hunden. Ca. 30 m fra hunden stopper hunde-
føreren op, og kalder på hunden. 
Hjælperen slipper hunden, som skal løbe direkte hen til 
hundeføreren. 

Indkald i skjul 
En hjælper holder hunden, og hundeføreren løber hen til 
et aftalt skjulested. Kort efter at være kommet i skjul, 
kalder hundeføreren på sin hund. Hunden skal nu løbe 
den direkte vej hen til hundeføreren. 
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Gennemgang af øvelserne til prøven 

Kontakt 
Hunden skal sidde foran hundeføreren. Hundeføreren 
har godbidder i begge sine hænder og holder disse ud fra 
kroppen. 
Hunden skal tage øjenkontakt og fastholde denne indtil 
føreren belønner med en godbid fra en af hænderne. Her-
efter gentages øvelsen. I alt 8 gange. Det skal varieres 
hvilken hånd hunden får godbidden fra og hvor lang tid 
hunden skal holdeøjenkontakten før den får sin beløn-
ning. 
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Gennemgang af øvelserne til prøven 

"Nej" 
En godbid placeres ovenpå en spand eller lignende. 
Hundeføreren går hen til spanden og siger "Nej" når 
hunden kigger på godbidden. 
Hunden skal føres i slap line, således at det kan ses at 
hunden respekterer at vente på godbidden, når der er 
sagt "Nej". 
På tegn fra dommeren må hundeføreren belønne sin 
hund. Det er valgfrit om hunden får lov at tage godbid-
den fra spanden, eller om den belønnes med anden beløn-
ning. 
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Afsluttende prøve 

Ved kursets afslutning aflægges en prøve, og du får et 
diplom som bevis for gennemførelsen. 
Diplomet fremsendes pr. mail. 

Under prøven lægges der vægt på samarbejdet mellem 
hund og hundefører. Det er tilladt at hjælpe sin hund un-
dervejs, ligesom der må bruges belønning. Belønningen 
kan være godbidder eller legetøj. 

Det er vigtigt at hunden gennemfører øvelserne med glæ-
de uden at vise tegn på usikkerhed eller ubehag. 

Derfor gives der også point for både samarbejdet og ar-
bejdsglæden under udførelsen af øvelserne. 
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DIPLOM 
11111Met, 

f--ndaforerens navn: 

Har gennemført hvalpekursus 

1. Tand- og areuisnim 

2. Beranng 	 

3. Linefaring 

4. 51: 

5. Dæk 

6. Apport 

7. Indkald 

B. 	Indkald i skjul 

9. 	Kontakt 	  

10 	'Nej" 

Samarbejde mellem hund eg hundefara- 

hundens artej 'z741æds 

I alt 'max 123 poi—t; 
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