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Danmarks 

Civile 

Hundeførerforening  

 

”DcH - for alle”  er Danmarks civile Hundeførerforening (DcH) motto og efterleves fuldt ud. 

DcH  er en sammenslutning af små 125 lokalforeninger med omkring 11-12.000 medlemmer, for-

delt over hele landet. Foreningen blev stiftet i 1937, og er landets største hundesportsforening.  

 

DcH's  lokalforeninger tilbyder lydighedstræning og træning i DcH's konkurrenceprogram, 

derudover kan de fleste lokalforeninger tilbyde Agility-træning,  ligesom IPO-træning forefindes i 

nogle foreninger.  

 

I DcH er alle hunderacer og blandinger velkomne, hvilket også vil sige, at der ikke er krav om 

stambog. DcH's lokalforeninger holder årligt Danmarksmesterskab, og deltager i konkurrencer på 

nordisk plan og på internationalt plan. DcH har sit eget eftersøgningskorps og sin egen kon-

sulenttjeneste, hvor bistand udover dækning af kørselsudgifter er gratis.  

 

Eftersøgninger af tabte genstande forgår med trænede hunde og førere. Er der problemer med 

hunden kan DcH's veluddannede og erfarne konsulenter der er fordelt over hele landet hjælpe.  
 

 

Odsherred 

Civile 

Hundeførerforening 
  

Odsherred Civile Hundeførerforening er stiftet i 1971, og er en lokalafdeling af Danmarks civile 

Hundeførerforening. Foreningen er beliggende på Trundholm Mose med eget klubhus og tilhørende 

træningsfaciliteter, til alle kategorier af hunde.  

Foreningens medlemstal andrager årligt 80-100 aktive medlemmer, fordelt på alle samfundslag og 

aldre. 

Foreningen er åben for alle hunde, uanset race, alder og alle er velkommen til at deltage i for-

eningens aktiviteter. der spænder fra almindelig lydighedstræning, agility, aktivering, problem-

løsninger, samt ikke mindst socialt samvær mellem såvel de firbenede som de tobenede deltagere. 

Alle aspekter, som er en nødvendighed for at få en velafbalanceret og velfungerende hund, der 

forhåbentlig skal følge deres ejere i mange år. 

 

Nogle af foreningens ambitioner er at uddanne nye trænere, dygtiggøre vores nuværende trænere og 

hundekonsulenter, bl.a. ved at holde lokale kurser, deltagelse i kurser på landsplan, samt ikke 

mindst at styrke det sociale islæt i vores fælles interesse samvær med hunden. Endvidere kan vi 

tilbyde vores medlemmer, at vort træningsareal står til fri rådighed, alle ugens dage, året rundt. 
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Hvordan kommer vi rigtigt i gang ? 

 

 
Det er vigtigt, at kende sin hvalp, du skal kende dens signaler, så du skal først og fremmest kigge på din 

hvalp, på den måde vil du lære en masse om den. Du skal også lære en masse om dig selv og de signaler du 

sender. Tit og ofte bliver hvalpen misforstået, fordi vi som mennesker tolker dens signaler helt forkert.  

 

F.eks. hvis hvalpen hopper op og måske prøver at slikke dig ansigtet hvis den da kan komme til det, så er 

hvalpen uartig og bliver skældt ud, men i virkeligheden prøver hvalpen bare at vise sin underdanighed og 

venlighed. Selvfølgelig skal hvalpen lære at den ikke må springe op, men så må mennesket  lære en gang i 

mellem at sætte sig ned og derved komme ned på samme niveau som hunden, så hunden får opfyldt sit ønske 

og behov  om at kontakt.  

 

Renée Sjöberg har skrevet en bog der hedder “Hundesprog”, som kan købes i boghandelen eller lånes på 

biblioteket, i bogen kommer Renée ind på meget af det der er værd at vide om hunden og dens mange 

signaler.  

 

Start målrettet fra første sekund, hvis din hunderace i voksen tilstand vejer 75 kg, vil du nok ikke have 

hunden på skødet i bilen eller for den sags skyld dele seng med den - derfor bør du heller aldrig gøre dette 

med hvalpen når den er lille og i handy størrelse, for hvalpen husker disse ting og har ikke glemt dem når 

den når op i, før omtalte vægtklasse. En anden ting der skal ofres kræfter på fra starten er renlighed, så Ja du 

skal ud flere gange om natten.....Ja også når det regner, for det er ikke nok bare at lukke hvalpen ud i haven i 

et kvarter mens du selv ser aftennyhederne, for hvordan skulle du så kunne rose hvalpen lige præcis når den 

sætter sig ned og tisser, så hvalpen finder ud af at du er meget glad for den, når den besørger udenfor. 

Derudover kan du hjælpe hvalpen hen i et bestemt område af haven, så hvalpen måske ligefrem bliver vant 

til at gøre tingene her, hvorved du ikke behøver at samle op over hele ejendommen, men kan nøjes med dette 

område.  

 

Støt hvalpen i startfasen, så den finder ud af hvordan den gør dig mest mulig tilfreds og hvilke ting du helst 

ser den ikke gør o.s.v. - på lignende måde forholder det sig med mange andre ting som f.eks. legetøj/ ikke 

legetøj, graven huller i haven, tigge ved bordet og sove i møblerne. Tænk, tænk, tænk og bliv så enige med 

resten af familien om hvilke regelsæt i har, vær enige og KONSEKVENTE - ikke noget med “i dagens 

anledning”.  

 

Husk at al indlæring bør være en positiv oplevelse, afled hvalpen hvis den er i gang med noget du ikke vil 

have den til, kald på den og kast så snart du har kontakt med hvalpen et par godbidder den kan lede efter, 

derved skifter din hvalp adfærd og du undgår en “kamp” med hunden. I naturens ulveflokke tager flokle-

deren aldrig kampen  op med flokkens medlemmer, det er den for klog til. Du bør også holde dig fra at tage 

disse kampe med din hund, for du opnår kun at hvalpen mister respekten for dig og du samtidig gør hunden 

mere stærk i konfrontationen med dig.  

 

Vær meget opfindsom og spørg om råd, for du er bestemt ikke den eneste der har haft problemer og der er 

måske nogle der har en god ide, til hvordan du får løst dit problem. Udover klubbens kyndige trænere,  har vi 

tre personer Ole Alex Pedersen, Lars Foglmann og Steen Christensen som er hundekonsulenter og dermed 

har tilegnet sig en ekstra stor viden om problemløsning, alle trænere, bestyrelse, konsulenter står til rådighed 

for dig, det koster ikke noget at spørge dem, så hvorfor ikke drage nytte af deres erfaring, husk det er dig der 

skal leve sammen med hunden i forhåbentlig mange år.  
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HVALPENS UDVIKLING. 
 
8  - 12 uge:  Kaldes også socialiseringsfasen. Hvalpens tilpasningsevne er stor i denne periode og det er 

derfor naturligt at lære hunden hjemmets regler, fra det øjeblik den flytter ind. Vær altid konsekvent, men 

venlig. 

 

3 - 4 mdr.:  Kalder vi dominansfasen. Nu kommer der gang i dannelsen af kønshomoner og du kan se 

hvalpens temperament. Her skal du passe på, for de erfaringer hvalpen gør sig her, er også dem der 

videreudvikler hvalpens temperament. Det er derfor en dårlig ide, at lege kamplege med en meget dominant 

hund, mens det vil være det helt rigtige for en usikker. Den usikre hvalp vil få stor glæde af at sejre i disse 

kampe. Vi kan altså manipulere lidt med disse egenskaber i denne periode. 

 

5 - 7 mdr.:  Denne periode er en dejlig rolig periode. På dette tidspunkt skal hvalpen være faldet til hjemme 

og kende reglerne. Den er nu rigtig klar til, at lære nye ting. God kontakt mellem dig og hvalpen bør være til 

stede nu ellers er det vigtigt, at du satser alt på kontaktøvelser nu, da det gør egentlig træning uendelig meget 

nemmere og mere positiv. 

 

7 - 10 mdr.:  På dette tidspunkt bliver næsten alle hvalpeejere hylet ud af den. Den søde hvalp bliver 

nærmest ligeglad med dig og er mere interesseret i alt andet. Nu bliver den kønsmoden, dens territorial- og 

vagtinstinkt vågner. Igen vil du opleve at der trænes dominans eller underkastelse. Dette er en svær tid for 

både dig og din hund. HUSK, at det ikke hjælper spor at straffe hunden - tværtimod. 

 

Herefter vil hunden formodentlig komme ind i en rolig periode, der er perfekt til dressur og indlæring men 

hunden bliver på et tidspunkt mellem de 18-22 mdr. psykisk kønsmoden, hvilket kan føre til at hunden 

ligesom "glemmer" alt hvad den har lært. Her er det vigtigt ikke at skælde ud, men måske gå to skridt 

baglæns i indlæringsmomenterne, så det hele bliver lettere for hunden. Man vil da tit opleve at indlæringen 

skrider hurtigere fremad og hunden ligesom "åbner øjnene" og få hukommelsen tilbage. 

 

HVALPENS PLEJE. 
 

Bad burde ikke være nødvendigt før hvalpen er omkring et halvt år gammel, og bør i reglen kun gøres hvis 

hunden f.eks. har rullet sig i en død fugl o.s.v., eftersom hunden har et naturligt fedtlag der beskytter hunden 

mod vejrets lune.  

Hunde har ligesom mennesker mælketænder ( 28 stk.) der bliver udskiftet i perioden mellem 10. og 26. uge. 

I denne periode har hvalpen ekstra brug for bidelegetøj, da munden selv sagt "kildrer" meget. 

 

Giv hvalpen en daglig let kropsmassage, dvs. børst pelshunde og tjek samtidig hunden for tæger, snitsår 

m.m. Praktiser tidlig klipning af hvalpens klør, hvis de vokser hurtigere ud end hunden når at slide dem ned,  

en tidlig berøring i dette område bevirker også, at hvalpen som voksen hund ikke er bange for at få klippet 

klør. En hvalps klør må klippes ned til punktet lige over den mørke bane på neglen, da dette er en blodåre og 

samtidig fortæller hvortil hvalpens nerver går til. 

 

Ørene renses kun i tilfælde af meget voks, og dette gøres altid med en tot vat og lidt spiseolie, aldrig 

vatpinde.  

 

Hold regelmæssigt kontrol med øjne, ører og kønsorganer, se efter at der ikke dannes sekret, hyppige besøg 

hos dyrlægen tilvender hvalpen til omgivelserne, og medvirker til en sund opvækst.   
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MILJØTRÆN DIN HVALP 
Miljøtræningen bør allerede starte hos opdrætteren. Som hvalpekøber bør du altid købe din hvalp hos en 

opdrætter, der har haft hvalpene boende inde i huset lige fra fødslen. Det er utrolig vigtigt, at hvalpen har 

haft tæt kontakt med hele familien og dagliglivets lyde som telefon, tv, støvsuger, lyden fra skramlende 

køkkenting osv. gennem de første otte uger. Det er også godt, hvis hvalpen har prøvet at køre i bil nogle 

gange. Det mindsker risikoen for, at den får en traumatisk oplevelse, når den skal transporteres til sit nye 

hjem.  

Når hvalpen er faldet til i sit nye hjem efter en lille uges tid, er det på tide at starte miljøtræningen. Her er det 

vigtigt at starte op i det små. Du starter altså ikke med at tage en tur på Strøget i myldretiden. Hvalpen skal 

langsomt og gradvis vænnes til nye miljøer og situationer. Start på en stille villavej og trap gradvis 

støjpåvirkningen op ved at tage hvalpen med i mere og mere befærdede miljøer. Brug lidt tid hver dag på 

miljøtræningen. Opsøg nye steder og tag hvalpen med på besøg hos familie og venner.  

Du skal være så rolig og naturlig som muligt, når du miljøtræner din hvalp. Din hvalp fatter med det samme 

mistanke, hvis du stopper op og forsikrer den om, at det her ikke er farligt. Lad i stedet som ingenting og vis 

ikke overdreven interesse for det, som hvalpen er utryg ved. Ros den roligt hver gang, den tager et skridt i 

den rigtige retning. Trøst den ALDRIG, men hjælp den forbi det, den synes er farligt. Når hvalpen er 

kommet forbi, passerer du det "farlige" et par gange og lader hvalpen gå hen og undersøge det nærmere. Men 

du skal ikke presse den. Lad den gøre det i sit eget tempo. Hvis det er muligt, er det en god idé at passere 

stedet igen de efterfølgende dage.  

 

Din hvalp skal også vænnes til cyklister og løbere. Ting i bevægelse tænder ofte hvalpens jagtinstinkt, og den 

løber derfor efter dem. Lær din hvalp at kigge på dig, når du siger dens navn. Det gør du ved at vise den, at 

du har en godbid i hånden. Herpå holder du godbidden op foran dit ansigt. Hold kontakten til hvalpen i 2-3 

sekunder og giv den godbidden. Langsomt og gradvist øger du tiden, hvalpen skal kigge på dig, før den får 

godbidden. Brug denne øvelse hver gang, I bliver passeret af en jogger eller en cyklist. Det er dog vigtigt, at 

du får kontakten til hvalpen inden, at de passerer Jer. Efter nogen tid vil hvalpen forbinde cyklister og 

joggere med dig i stedet for at løbe efter dem.  

 

Din hvalp skal også ud og møde andre hunde, som er venlige og ikke skræmmer den. I starten kan du lave en 

aftale med ejeren af en hund – gerne flere forskellige - du kender i forvejen. Efterhånden kan du gå ture i 

parker for løse hunde. Her plejer at være et rigt hundeliv. Kontakten til andre hunde er utrolig vigtig for 

hvalpen, da den skal lære at omgås andre hunde og kommunikere med dem. Det er også vigtigt, at din hund 

får gode oplevelser med fremmede mennesker og børn. Især er det vigtigt, at din hvalp møder søde og rolige 

børn, hvis du ikke selv har nogle. Set med hundens øjne er børn anderledes end voksne. De går på en anden 

måde og er mindre forudsigelige. En af de mest effektive måder at forebygge, at din hvalp senere hen bider 

et barn, er at give den mange positive oplevelser med både lidt mindre og større børn.  

Væn tidligt din hvalp til at køre i bil. Du starter med at lade hvalpen gå ind i bilen og ud igen. Når den er tryg 

ved det, kan du begynde at køre nogle små ture – helst hver dag. Lad turene slutte med noget rart – en gåtur 

eller et møde med en hund, den kender og er glad for. Giv ikke hvalpen mad før køreturene – det øger 

risikoen for, at den bliver køresyg.  

 

Væn også din hvalp til at køre i elevator, bus og tog. Selvom du har en bil, kan du senere hen få brug for at 

have hunden med i bus eller tog. Hvis du har en hund, som skal med ud og sejle, skal den først vænnes til 

båden, mens den ligger stille. Tag den med i båden nogle gange før den første sejltur. Har du en hund, som 

skal lære at sidde i cykelkurv, starter du med at løfte den op i kurven og ud igen. Herpå skal den sidde 

længere og længere tid i kurven, mens du trækker cyklen en lille tur. Til sidst kan I så cykle en rigtig tur.  

 
 

 

 

 



                                                                                                                                                                          
 

 

 

 
Marts 2010 side 7 af 24 

 

 

            

 

 

 

Hvis du bor på landet eller i et villakvarter, er det MEGET vigtigt, at du by-træner din hund. Lad den opleve 

trafikken, vejarbejde, højhuse, parker og folkemængder. Hav den altid i snor i de tæt bebyggede områder. 

Lad hvalpen stille og roligt danne sig et indtryk af alt det nye. Det er en god idé at gå imellem trafikken og 

hvalpen i starten. Bind aldrig din hvalp alene uden for en butik – heller ikke for en kort bemærkning. Det er 

et alt for stort ansvar at overlade til en lille hvalp, og den bliver nemt bange. Og hvis du bor i byen, er det 

vigtigt, at din hvalp kommer ud og oplever livet på landet. Her er mange ting at opleve for en byhund. Det er 

en god idé at holde den i snor i nærheden af traktorer og andre maskiner, og når I er i nærheden af dyrefolde.  

 

Katte, kaniner, hamstre, høns, heste osv. er også noget, du skal tænke på at vænne din hvalp til. Små hvalpe 

bliver tit lidt forskrækkede ved synet af andre dyr. Mens de hos lidt ældre hvalpe og unghunde kan vække 

jagtinstinktet. Der er stor forskel fra race til race på, hvor interesserede hunde er i at jage andre dyr. Du bør 

begynde så tidligt som muligt med at vænne din hvalp til andre dyr.  

 

Giv aldrig hvalpen chancen for at jage dyret. Selv om hvalpens forfølgelse i starten kun er leg, kan der ske 

stor skade på det andet dyr. Hold hvalpen i snor de første gange, den præsenteres for det andet dyr. Det 

gælder også dyr inde i huset som f.eks. katte, gnavere, fugle osv. Hvis hvalpen forsøger at løbe efter dyret, 

holder du den tilbage og afleder den med noget, den synes er sjovt. Hvis hvalpen begynder at gø, beroliger 

du den. Ros den, så snart den forholder sig roligt. Når hvalpen forholder sig roligt, hver gang den ser dyret, 

begynder du at lade dem få nærkontakt. Nogle gange er det nok bare at passere buret eller indhegningen 

nogle gange med hvalpen i snor. Men jo tættere kontakt hvalpen har med dyret i opvæksten, jo hurtigere går 

det med at lære hvalpen at omgås de andre dyr uden at jage dem.  

 

En anden ting, du skal være opmærksom på, er mørke. Nogle hunde bliver usikre i mørke og begynder at gø, 

hvis de er alene ude. Lær din hvalp at være tryg ved mørket. Følg med den ud om aftenen, så du kan afbryde 

den, hvis den eventuelt begynder at gø og stresse op. Du skal være særlig bevidst om mørket, hvis du får 

hvalp i april/maj. Så kan du nemlig risikere, at din hvalp ikke rigtig kommer til at opleve mørket før engang i 

oktober. Og det kan være noget af en overraskelse for den.  

 

At vænne sin hvalp til skud og fyrværkeri er også utrolig vigtigt. Al forskning tyder på, at angst for lyde, 

skud, fyrværkeri osv. er en indlært adfærd. Derfor kan denne angst forebygges gennem målrettet træning, 

mens hunden er hvalp. Køb evt. en lyd-cd. Spil den efter den anvisning, jeg gav. Hvis din hvalp bliver 

overraskede af en høj lyd, et skud eller lignende, er det vigtigt, at du IKKE reagerer. Ikke noget med at 

trøste, men lad som ingenting og fortsæt det, du er i gang med. Hvis det er under gåturen, fortsætter du også 

som om intet var hændt.  

 

 

Prægning og socialisering 

 

De fleste kender vel påstanden om, at hunden ligner sin ejer. Noget er der om snakken. Den hundeejer, der 

formår at socialisere sin hund rigtigt, vil sætte sit præg på den, så man i dens væremåde kan finde en vis 

lighed med ejerens. Der er ikke to hunde, der er ens, men hvis en hundeejer har flere hunde, vil man som 

regel kunne se visse lighedstegn i væremåde hos disse. Disse lighedstegn skyldes ejerens påvirkning, altså 

hundens prægning. Dette er ikke særlig mærkeligt, da 75% af hundens opførsel skyldes miljøpåvirkning. 

Kun de sidste 25% af hundens egenskaber/opførsel er medfødt, nemlig hundens instinkter. Disse kan være 

mere eller mindre udprægede, men det vil altid være de medfødte anlæg, der danner grundlag for vor 

socialisering af hunden. Svage instinkter må vi opbygge, så de bliver stærkere. Kraftige instinkter kan det i 

visse tilfælde være nødvendigt at dæmpe. Altså må vi afpasse socialiseringen af hunden efter dens behov. 
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Den første prægning hos opdrætteren 
Den første og vigtigste prægning får hvalpen hos opdrætteren. 

Derfor er det ikke ligemeget, hvor man får sin hund. Fra hvalpens 3. uge til dens 7. uge, skal den præges på 

mennesker. Hvis det ikke sker i denne periode, vil det senere være meget vanskeligt at opnå kontakt med 

hunden. Den vil ikke være knyttet til mennesker, og socialisering vil være vanskelig. 

 

Socialisering og prægning i det nye hjem. 
Socialiseringen starter, så snart man får hvalpen hjem. Hvordan sagen gribes an, afhænger dels af dens 

medfødte anlæg og dels af dens prægning hos opdrætteren. 

I starten må man være meget opmærksom på dens reaktioner overfor de påvirkninger, den udsættes for. Det 

er nemlig ud fra disse, at man skal tilrettelægge socialieringen af hunden fremover. Den frimodige hvalp, der 

umiddelbart undersøger alt, hvad den møder, er meget let at socialisere. Hvalpen, som er lidt forsigtig og 

reagerer voldsomt overfor ukendte ting og oplevelser, kræver tålmodighed og forståelse. Der findes 

naturligvis også hvalpe imellem disse to kategorier. 

Uanset hvilken kategori din hvalp tilhører, skal du sørge for, at socialiseringen sker med omtanke. 

 

Hundens plads i "flokken". 
Det første man starter med at gøre er at tilpasse hunden dens plads i flokken. Det vil sige i familien. Hunden 

er et flokdyr, og for at den skal kunne fungere rigtigt, må den kende sin plads på rangstigen. Det vi kalder 

hakkeorden. Selvfølgelig skal hunden ikke kues. Der skal ske en naturlig tilpasning ved venlig og bestemt 

optræden overfor hunden. 

Hunden er tilfreds med at rangere lavest i familieordenen, blot det sker med konsekvens. Den må til enhver 

tid være sikker på, at de "flokmedlemmer", der rangerer højere end den, sørger for at der er 

orden/konsekvens i flokken. 

 

Kontakt med mange mennesker. 
Det er meget vigtigt, at hunden er omgængelig, så man kan stole på den i enhver situation. Derfor skal man 

sørge for at bringe den i kontakt med mange forskellige mennesker. Lad den hilse på alle, der kommer i dens 

hjem. Det gælder også postbudet, avisdrengen og skraldemanden. Disse personer er mange hunde vrede på, 

fordi de bare kommer og hurtigt går igen. Skraldemanden stjæler oven i købet, så han er ekstra slem! Hvis 

hunden lærer, at disse mennesker gerne må komme, og at de faktisk er vældig rare, undgår man problemer. 

Selvom personerne måske ikke er vildt begejstrede, så bed dem alligevel om at snakke med hunden, og 

forklar dem, at det er i deres egen interesse. 

Hunden skal også bringes i kontakt med mennesker udenfor hjemmet. Derfor må man tage den med på 

steder, hvor der kommer mange mennesker, f.eks.. på sportspladser, i forretningskvarterer og så videre. 

Møder du nogen, du kender, eller nogen der er interesseret i hunden, så bed dem kæle med den, da det er et 

vigtigt led i socialiseringen. Når hunden tager kontakt med mennesker, skal det altid ske i slap line eller 

mens den er fri. Forsøg aldrig at trække hunden hen til nogen, den skal selv tage kontakt. 

Er hunden skeptisk, kan den fremmede eventuelt prøve at lokke med en godbid, men øjenkontakt skal 

undgås. Hvis hunden er skeptisk, er denne kontakt med mennesker en særdeles vigtig del af socialiseringen, 

og man må lægge et stort tålmodigt arbejde her 

. 

Omgang med andre hunde. 
Hunden skal også lære at omgås andre hunde og dyr i det hele taget. Når hunde mødes på gaden, skal man 

lade dem hilse på hinanden. Også her skal det foregå i slap line, da stramme liner i denne situation risikerer 

at hidse hundene op, og så får man bare et slagsmål ud af det.  
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Det bedste vil være, hvis det er muligt, at tage kontakt med andre hunde et sted, hvor de kan slippes løs, så 

vil de normalt begynde at lege. En forkert socialiseret hund er ofte aggressiv, og hvis man møder en sådan, 

skal man naturligvis være forsigtig med at lade sin hund hilse på den. 

Hvis der opstår slagsmål, må man gribe ind, så hundene ikke skader hinanden. Tag fat i halen eller 

bagbenene på hver sin hund og træk dem fra hinanden.  

 

På mosen er det normalt trænerne der griber ind, så vent med at gribe ind selv til du får besked 

 

Hund og kat. 
Det er en udbredt opfattelse, at hunde og katte ikke kan lide hinanden. Der findes dog utallige eksempler på 

det modsatte. Desværre er der mange hundeejere, der hidser deres hund op, når de møder en kat. Det må man 

aldrig gøre - En fremmed kat skal man ikke forsøge at kontakte. Den har som regel dårlige erfaringer med 

hunde og deres ejere, så man risikerer bare at få en reven tud. Har man derimod kat i hjemmet, kan der 

opbygges et varmt venskab mellem denne og hunden. 

 

Andre dyr. 
Andre dyr, som hunden vil møde, vil oftest være dem, der går på marken om sommeren, nemlig køer, heste, 

får og geder. 

Især køer er meget nysgerrige, og kommer ofte farende, når de ser en hund. De første gange vil hunden 

måske være bange for dem, men bærer man sig rigtigt ad, vil den snart være helt fortrolig med dem. Stop op 

og lad hunden stille og roligt betragte dyrene. Er den meget bange, må man sætte sig på hug og tale 

beroligende til den. Efterhånden som hunden vænner sig til dyrene, kan man gå hen og prøve at komme i 

kontakt med dem. 

Lad hunden forsigtigt snuse til dem, så den bliver fortrolig med dem. Pas på at hunden ikke gør eller på 

anden måde skræmmer dyrene, så vil den nemlig opdage, at den kan jage dem væk og måske blive aggressiv 

overfor dem - og det var jo ikke tanken. Sørg også for, at hunden ikke kommer imod det elektriske hegn. 

Dette vil den opfatte, som om det kommer fra dyrene, og så er det hele ødelagt. 

 

Trafik, støj m.v. 
Miljøtræning er en væsentlig del af hundens socialisering. Hunden skal kunne færdes overalt uden at være 

påvirket af det, der sker omkring den. Derfor må den helt fra den er lille hvalp bringes med ud, så den kan 

lære at begå sig i den verden, den skal lave i. 

 

Lær den at gå på glatte gulve, gennem smalle passager, gennem menneskemylder o.s.v. Selv den mest 

nervefaste hund vil møde ting, som den er bange for. 

 

Det er ofte de forunderligste ting, som f.eks.. en brandhane, en papirsæk, papkasse, flagrende plastik eller 

måske en stor sten midt i landskabet, som hunden kan blive bange for. 

Grunden til at hunden bliver bange for så harmløse ting er, at den ikke ser særlig godt, og da disse ting ikke 

afgiver nogen duft, kan hunden ikke finde ud af, hvad det er - og det man ikke kender, er man bange for. 

Tving aldrig hunden hen til ting, som den er bange for. Stop op og lad hunden iagttage genstanden på 

afstand. Tal roligt til hunden og prøv at lokke den hen for at snuse til tingen. Gå eventuelt selv hen og rør ved 

tingen først, så hunden ser, at den ikke er farlig. 

Man skal ikke undgå at komme i nærheden af ting, som hunden er bange for, så vil den jo aldrig opdage, at 

de er uskadelige. 

 

Hunden skal også vænnes til trafik og støj. Tag den med til trafikerede steder, hvor der er megen støj. Stå 

stille og lad hunden betragte det, der sker omkring den. 
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Hvis hunden er meget urolig, skal du tale beroligende til den, men ynk den ikke - det forstår den, og den får 

vældig ondt af sig selv. Pas også på ikke at rose hunden, når den er bange for noget, den vil få opfattelsen af, 

at den skal være bange. - At den gør det rigtige - den får jo ros. 

Naturligvis må man heller ikke skælde hunden ud, da det vil forstærke angsten. Det gælder om at forholde 

sig helt roligt og være upåvirket. 

I starten kan det være nødvendigt at iagttage tingene fra nogen afstand og efterhånden nærme sig, når hunden 

begynder at blive fortrolig. 

 

 

Hunden med i bilen. 

 

At vænne hunden til at køre bil plejer ikke at volde de store problemer. I starten kombineres bilkørsel med 

behagelige oplevelser for hunden. Kør f.eks.. et sted hen, hvor hunden kan løbe frit og eventuelt lege med 

andre hunde eller med dig. 

Når hunden har prøvet det nogle gange, vil den forbinde bilkørslen med det efterfølgende behag og vil derfor 

blive glad for at køre i bil. 

Nogle hunde bliver køresyge de første gange. Ved at køre korte ture med efterfølgende leg, vil det snart 

fortage sig, da hundens forventning til legen får den til at glemme ubehaget ved køreturen. 

 

 

 

 

 

 

 

Husk at følge med på vores hjemmesiden  

www.dch-odsherred.dk 
 

her finder du også gæstebogen hvor vi bringer 

beskeder til hinanden og meget mere. 

 

 
 

http://www.dch-odsherred.dk/
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GODE RÅD. 
 
Lær allerede hvalpen fra den er lille, at den godt kan sove et andet sted en gang i mellem, dette kommer dig 

selv og hvalpen tilgode den dag hunden ikke kan komme med på ferie. Husk at have hunden forsikret, det er 

lovpligtigt, deslige registrering/mærkning af hvalpen.  

Hunden skal efter 4 mdr. altid bære hundetegn når denne er udenfor hjemmet.  

Det er meget vigtigt, at hvalpen har sin egen rolige plads, hvor hverken sol, træk eller børn kommer, d.v.s. 

hvor hvalpen kan ligge uden at blive forstyrret. Husk på at hvalpen såvel som den voksne hund ikke må 

forstyrres når den sover.  

 

Husk altid at der er frisk vand og noget at gnave/tygge i, for hvalpen. 

De 3 F’er: En hvalp må ikke få - Flæsk, Fisk eller Fugleben. 

 

Gør hjemmet og haven sikker for hunden, og fjern evt. alt i hvalpehøjde, der umiddelbart måske kan virke 

for tiltalende for en lille hvalp.  

 

Sørg for at hvalpen ikke lige har løbet voldsomt omkring inden den får mad, og lad den få ro efter måltidet. 

  

Halsbånd skal af hvalpen når den er indenfor, for derved lærer hvalpen at den ikke skal gå udenfor før den 

får halsbånd på.  

 

Lad hvalpen bede om lov til at gå ud og ind af døren, altid føreren først derefter får hvalpen lov til at følge 

efter. Væn hunden til at få tørret føder når det føret er vådt og sjappet, her er øvelsen med at vente rigtig god. 

 

Begynd indlæring af alene hjemme situationen så tidligt som muligt, start langsomt og øg/forkort intervallet, 

men ikke kontinuerligt. Brug de samme ord, f.eks. "far skal på arbejde" når hunden skal være alene hjemme, 

smid et par godbidder hvalpen kan lede efter og lad den alene.  

Hunden lærer derved at forstå, hvornår den ikke skal med og dette giver mere ro omkring en alene situation. 

Hvalpen har lært, at selvfølgelig kommer min "flok" tilbage til mig, og det er vigtigt at huske på at hvalpen 

er et flokdyr og enhver adskillelse er ubehagelig for hunden, al adskillelse over 7-9 timer er ikke det 

allerbedste for hunden.  

 

Lad være med at bruge f.eks. dygtig ved kælesituationer m.m., da man derved ødelægger denne form for 

forstærkning, d.v.s. motivation i træningsøjemål.  

 

Hvalpen forbinder bare dygtig med kæleri der måske kan virke afslappende på hvalpen, hvor man måske 

gerne ville have haft hvalpen op i omdrejninger. Snak i stedet for om løst og fast med en blød og lys stemme, 

når der ”hyggekæles”. 

          

En af de allerbedste ting ved træningen på mosen er det sociale samvær med alle de andre hunde/hvalpe, og 

det er derfor I vil blive bedt om at lade hvalpene få et "frikvarter".  

Her lærer hvalpen at bruge sit kropssprog, og får der igennem et sundt og velafbalanceret forhold til andre 

hunde. Der vil altid være en træner til stede, og sammen med vedkommende kan i snakke om hvilke signaler 

jeres hvalp udsender, og derved blive bedre til at læse den.  

 

God fornøjelse.  
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EN HUNDS DRIFTER. 
 

En hund er fra naturens side udstyret med en masse grundlæggende drifter, der er med til at skabe grundlaget 

for hundens måde at reagere og opføre sig på i dagligdagen.  

Derfor er det vigtigt at have et kendskab til disse, så man måske bedre kan forstå sin hund og hvorfor den 

reagere som den gør. 

 

Byttedrift. 

Instinkthandling: Forfølge, Gribe, Ruske og Bære. 

Stimuli: Byttebevægelse (zig-zag). 

Mål for hunden: At bære byttet. 

 

Aggresionsdrift. 

Instinkthandling: Trueadfærd, Bide. 

Stimuli: Trusler af psykisk eller fysisk art. 

Mål for hunden: Bringe truslen i undvigeadfærd. 

 

Flugtdrift. 

Instinkthandling: Undvige, Flugt. 

Stimuli: Trusler af fysisk eller psykisk art. 

Mål for hunden: Sikre sig selv. 

 

Flokdrift. 

Instinkthandling: Social adfærd. 

Stimuli: Leg, Kamp, Dominans, Underkastelse, Ritualer. 

Mål for hunden: Tryghed, Faste rammer, Fast rang. 

 

Sexdrift. 

Instinkthandling: Parringsadfærd. 

Stimuli: Løbetid, Lugt af tæve, Hormonalt. 

Mål for hunden: Artens videreførsel. 

 

NB. 

Stimuli er den faktor der får hunden til at udføre en bestemt handling (instinkt handling) ! 
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Lederskab 
 
De næste sider er god læsning omkring lederskab, læs det og tænk over tingene, du vil ikke kunne huske og følge alle 

punkterne i din daglige træning, men måske du lige husker de ting som får din hund til at syntes at du er den bedste 

leder på jorden.  

 

Det er også tilladt at læse siderne efter et stykke tid og så samle noget mere op, evt. supplere med bøger om 

emnet.  
 

 

Bliv en god leder for din hund  
 

 

I gammeldags hundebøger fik vi tit fortalt at hunden skal udsættes for nakkerystning, bid i øret og ryk i 

halsbåndet. I dag ved vi heldigvis bedre, ingen hundemor eller lederhund ryster en voksen hund i 

nakkeskindet.  

Overfor hvalpe forekommer streng adfærd kun, hvis hvalpen ikke viser dæmpende signaler. Mellem hunde 

og ulve i flok forekommer hårde angreb stort set kun mellem dyr der befinder sig midt på rangstigen. 

Hverken lederulven eller ulven nederst på rangstigen involveres i slåskampe.  

Ønsker du at være en god flokfører og at din hund skal føle sig tryg nederst på rangstigen, så skal du hæve 

dig skyhøjt over alle former for vold.  

 

Lær hellere hvad sandt lederskab går ud på. 
 

Lederskab er at belønne hunden for det den gør, ikke for det den har gjort.  

Belønning bør komme akkurat idet hunden udfører handlingen, ikke bagefter. Belønning er det din hund for 

øjeblikket sætter stor pris på: en pølsebid, din rosende lyse stemme.  

 

Belønning kan også være leg eller at høre en lyd du har lavet hver gang den får en godbid (klikkertræning).  

 

Belønning er noget der virker. Hvis du f.eks. klapper hunden uden at den bliver glad eller bryder sig om det – 

så har den ikke fået en belønning.  

 

Ved belønning er det vigtigt ikke at belønne hver eneste gang eller efter et fast mønster. Ingen bryder sig om 

belønning hvis det er en selvfølge. Beløn lidt tilfældigt og kun når hunden udfører sit bedste. Hunden 

skal altid håbe på en belønning og vide at belønningen kan komme når som helst, bare præstationen er god 

nok.  

 

Lederskab handler om at være initiativrig.  

Lær hunden nye ting livet igennem, opdag nye steder, bestem hvornår I skal hvile og hvornår I skal fortsætte, 

deltag i lydighedstræning og andre positive initiativer. 

 

Tag initiativet til leg (f.eks. kampleg med et stort håndklæde med en knude på, overdriv ikke ved vise 

dominante racer).  

 

Lederskab er at være konsekvent i alt hvad du gør. Det nytter ikke at overse en bestemt adfærd eller 

tillade at hunden negligerer en besked den ene gang, for så at kræve fuld lydighed næste gang.  
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Lederskab er at forstå at beskeden ikke bare skal gives, den skal også afsluttes.  

Hvis du har sagt ”Sit” til din hund, skal den også lære at blive sittende indtil du giver den lov til at rejse sig 

igen – f.eks. med ordre ”fri” (gør hvad du vil).  

 

Det er dig der bestemmer hvornår hunden må rejse sig efter den har fået besked på at ”sitte”. Dette lærer du 

hunden ved de første par gange at sige fri, når hunden rejser sig af sig selv. Som altid, skal den vide hvad du 

forventer af den, før den er i stand til at gøre hvad du vil have den til.  

 

Lederskab er kun at give hunden ordrer du ved at hunden virkelig vil udføre, eller når du ved du kan 

gribe ind rettidigt og hjælpe og vejlede den.  

 

 

Lederskab er ikke at gå for hårdt frem i dressuren. 

Repeter alle øvelser med variation og fantasi. Når hunden begynder at mestre det du ønsker, bør du træne 

nye steder, på forskellige tidspunkter af døgnet og med forskellige forstyrrelser.  

Mange korte sekvenser (fem minutter) fungerer bedre en få lange. En passende træningstid for hvalpe og 

unghunde er ca. 10 minutter. Hvis hunden er usikker, begynder man med noget den helt sikkert kan. Hunde 

elsker når de kan øvelsen.  

 

Lederskab handler om at være beslutsom.  
Du må være sikker på hvad du forventer før du kan lære hunden noget nyt. Ved at vide hvad du forventer, 

kan du give den rigtige respons , også når hunden ikke gør som du forventer. Vær på forkant med 

udviklingen, så kan du give hunden udfordringer selv de gange den præsterer tingene bedre end du havde 

forventet.  

 

Lederskab er at undlade at træne hvis du er i dårligt humør eller stresset. Ingen skabning på jorden gider 

gøre noget for en leder, der er irritabel og mangler selvkontrol!  

 

Lederskab er at bruge hundesprog!.  
Lad være med at true hunden når den viser dæmpende signaler(stirre på den, knurre, ”fy” eller ”nej”). 

Hunden viser underkastelse og adfærd som dæmper aggression, stress og usikkerhed på mange forskellige 

måder: ved at lægge ørene bagover, slikke sig om munden, vende hovedet væk, sænke halen, gispe, nyse, 

ryste sig, slikke i ansigtet, sætte leer lægge sig eller ved at lægge sig på ryggen.  

Når hunden viser dæmpende signaler er det også din pligt at dæmpe dig, det ville en lederhund eller ulv gøre.  

 

Lederskab er at lade hunden gøre noget positivt som den kan lide.  

Hvis hunden gøer, kommer du meget længere med at aflede den end ved at råbe og straffe (straf er en 

menneskelig hævnlyst, der stort set ikke forekommer i naturen). Når hunden gøer kan du f.eks. bede den sitte 

eller om at apportere noget. Bed den gøre et eller andet den kan. Giv belønning for positiv og ønskelig 

opførsel, ikke straf for negativ.  

 

Ved at forstærke positiv opførsel lærer hunden hurtigt og naturligt. Fra naturens side er hunde virkelig 

harmoniske skabninger. Konflikter mellem ejer og hund kan ofte forklares med åbenbare fejlgreb fra ejerens 

side. Problemet skyldes brist i lederskabet og manglende forståelse hvad en hund er og ikke er.  

 

Det er ejeren som er problemet, ikke hunden. Det er ejeren som må løse problemet. Forvent ikke at hunden 

skal gøre det 
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Lederskabsøvelser 

 

 

Lederskabs øvelser er en nødvendighed i hvalpens opvækst, her er venteøvelsen en vigtig brik i det samlede 

lederskab. 

 

SÅDAN LÆRER DU HUNDEN AT VENTE 

 

Vente øvelsen er uundværlig – ikke mindst som et forstadie til at lære hunden at være alene hjemme. 

 

Nogle mener ligefrem, at det ligger i generne hos hunden at kunne vente. Det er dog sjældent, at 

venteøvelsen udføres, når hunden er det eneste individ i en lille flok.  

 

Når vente-signalet udføres hos vilde hunde i naturen, bliver mindst en af de voksne tilbage og passer på 

hvalpene/unghundene.  

 

Træn denne øvelse hjemme i rolige omgivelser – f.eks. i stuen. Der må gerne være et eller to andre familie-

/flokmedlemmer til stede, ud over dig og din hund under den første indlæring, de skal dog forholde sig helt i 

ro. Senere skal du udføre øvelsen, hvor kun du og hunden er til stede.  

 

1. Idet du går fra stuen, siger du ”ven-te” (to stavelser) med en rar og rolig stemme. 

 

2. Samtidig giver du hunden vente-signalet med håndbevægelsen. (En håndflade vendt mod hunden, som 

    bryder din og hundens øjenkontakt) 

 

3. Forlad stuen – med front mod hunden og hele tiden inden for hunden synsfelt. Du må på intet tidspunkt 

    være ude af syne for hunden. 

 

4. Går hunden med, gentager du signalet ven-te og håndbevægelsen, indtil hunden bliver i stuen. 

 

5. Du må ikke gå længere væk, end at hunden hele tiden kan se dig. For nogle hunde er 4-5 meter rigeligt. 

6. Gå tilbage til hunden, ros sagte og sæt dig ned igen 

 

7. Gentag øvelsen mange gange om dagen, indtil hunden ikke virker urolig, når du går. 

 

8. Når du uden problemer kan gå fra hunden, mens den stadig kan se dig, gøres det langsomt sværere. Du  

   forsvinder ud af syn i 3 sekunder og bygger langsomt op til 30 minutter. 

 

TIP:  

- Lad være med at gå for hurtigt frem.  

- Træn over 2½-3 måneder.  

- Begynd at træne vente-øvelsen så snart hvalpen er faldet til i sit nye hjem.  

- Træn til at begynde med, så hunden kan se dig hele tiden. 

 

Vente bruges ved f.eks. ud og ind af døre, ud af bilen og en mængde andre steder, så denne færdighed er 

uundværlig. 
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AKTIVERINGS ØVELSER 
 

Indendørs øvelser: 

 

1. ”Dåseskjul” 

 

 Læg en bold/godbid eller lignende på gulvet og stil en dåse/skål over. Hundens opgave er, at skubbe til 

dåsen og få fat i det som ligger under den. 

 Begynd med at stille dåsen lidt på skrå (dørtrin) så den er lettere at vælte. Når hunden har forstået hvad 

det går ud på, placeres dåsen på et gulvtæppe – og derefter på et glat gulv. Øvelsen kan gøres sværere 

ved at klemme dåsen fast i et hjørne. 

 Til sidst kan man sætte låg på – Hundens opgave er så, at komme ind til bold/godbid uden at ødelægge 

dåsen. 

 

 

2. ”Toiletruller” 

 

Kom en godbid i toiletrullen og klem enderne til. 

 

Forskellige variationer på hvordan toiletruller kan bruges: 

 

 Lad hunden bide sig igennem til godbidden. 

 Gem rullen i rummet og lad hunden finde den. 

 Kom snor om rullen og læg den op på en dør eller i reolen, og lad hunden finde ud af at trække i snoren 

for at få rullen med godbid ned. Vis hunden at du lægger rullen op, og opmuntre den til at prøve at få 

den. Til at begynde med skal hunden opmuntres og roses ved den mindste berøring med snoren – 

belønningen kommer når rullen falder ned. 

 

 

3. ”Rulle” 
 

Hunden skal på din kommando ”RULLE” lægge sig ned på den ene side og rulle over på den anden. 

 

 Begynd med hunden liggende. 

 

 Før din hånd med godbid foran hundens næse og lad den strække sig efter den bagom mod skulderen og 

op over ryggen. Hvis hunden ikke vil strække sig så langt efter godbidden, belønnes hunden dertil hvor 

den er fortrolig med øvelsen. Gå forsigtig frem og lad hunden blive mere og mere fortrolig indtil den 

ruller. 

 

 Når hunden med lethed følger din hånd og ruller rundt, skal håndbevægelsen formindskes lidt efter lidt.  

 

Til sidst bruges kun kommandoer ”rulle” evt. sammen med den håndbevægelse 

i ”luften” 
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AKTIVERINGS ØVELSER 
 

Udendørs øvelser: 

 

4. ”Zig-zag” 

 

Øvelsen er let at lære hunden, men kan være lidt svær for føreren med hensyn til motorikken. 

 

 Start med hunden siddende ved venstre side, hav den første godbid klar i højre hånd. 

 Sæt højre ben frem og før højre hånd bagom højre knæ, og lok hunden igennem samtidig med at du siger 

”ZIG” 

 Når hunden er igennem sættes venstre ben frem og højre hånd føres ned under venstre knæ, som møder 

venstre hånd (under ben), og godbidden bytter hånd. Her viser man hunden at godbidden ikke længere er 

i højre hånd 

 Godbid er nu i venstre hånd under venstre knæ og hunden lokkes igennem samtidig med at du siger 

”ZAG” 

 Tag et lille skridt frem, og slut af med hunden på plads. 

 

Når hunden har forstået hvad ZIG-ZAG betyder, fjernes godbidden . 

 

5. ”Bukke” 
 

Hunden skal bukke, ved at sænke hovedet ned mellem sine forben. 

 Lad hunden stå ved siden af dig - før nu en godbid ind under hundes mave, og frem mellem forben. 

 Når hunden bukker hovedet for at få fat i godbid, siger du ”BUKKE”. 

 Hunden belønnes når den gør den mindste bevægelse med hovedet ned af. 

 Hvis hunden skal lokkes meget med godbidden, skal du passe på ikke at trække denne for hurtigt tilbage 

– så bakker hunden med. 

 

6. ”Godbid på næse ” 
 

Denne øvelse kan først trænes når hunden kan sidde stille - hunden skal lære at balancere med en godbid på 

næsen og derefter kaste den op i luften for bagefter at gribe den. 

 

 Hunden ligger ned og du lægger en godbid på hundens pote eller mellem poterne, når hunden har 

forstået, at den ikke må tage godbidden, før du siger værsgo, kan du gå videre til næste trin. 

 Hold blidt om hundens næse og placer en godbid på denne. Lad den ligge der 1/10 sekund, inden du 

siger værsgo. 

 Øg stille og roligt tiden, hvor hunden ligger med godbidden på næsen inden du siger værsgo. 

 Hvis hunden snyder, dvs. tipper næsen inden du har sagt værsgo, skal du gribe godbidden så hunden ikke 

får en belønning for at snyde.   

 

Om hunden kaster godbidden i luften eller blot sænker hovedet for at få den, er meget individuelt, og hunden 

skal selv afgøre, hvordan den gør det. 
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Indkald’s-øvelse 
 

 

Formål:  Lære hunden at komme hver gang føreren kalder   

   

Kommando:          Hundens navn og kommandoen ”HER” 

 

Resultat af øvelsen: Hunden kommer med glæde hver gang føreren kalder 

 

 

Udførelse: 

 Få en hjælper til at holde hunden. 

 De første 2-3 gang træd 3-4 skrift frem. 
 Lad træneren hilse på hunden. 
 Overlad linen til træneren som så vil gå 10-20 skridt væk op vende rundt. 

 Kald med kommando: Navn og her, du må gerne sætte dig på hug når der kaldes på hunden 

 Træneren følger hunden helt ind til dig, giv maser af ros. 

 

Efter 2-3 gange begyndes på normalt indkald 
   
 

 Få en hjælper til at holde hunden.  

 Tag linen af og stil dig foran hunden, tag en godbid frem og kør den et par gange rundt om hundens 

næse, så den ved du har en godbid……. 

 Løb derefter i rask tempo (15 – 20 meter) væk fra hunden samtidig med du hopper og danser og ser 

rigtig fjollet og spændende ud…. I hvert fald set fra hundens øjne !  

 Vend derefter front mod hunden, og kald, HUNDENS NAVN OG KOMMANDOEN ”HER”  

 Så snart det er sket, vender du ryggen til og sætter dig på hug, og tager hænderne (husk godbidden) op 

for øjnene og først når hunden kommer og puffer til dine hænder med snuden, giver du den godbidden 

og tager forsigtig fat i halsbåndet samtidigt med at du ROSER hunden.  

 Linen på , og øvelsen er færdig. 

 

HUSK ved indlæring skal der altid være en hjælper med 

 

Udførelse i skov eller lignende frie arealer: 

 

 Giv kommandoen FRI og lad hunden lege til den værste gas er gået af. 

 Derefter laver man indkald på samme måde som beskrevet ovenfor (husk godbidden).  

 Straks hunden er kommet hjem til føreren, roses der og hunden gives FRI igen.  

 Dette gentager man et par gange, før man til sidst sætter linen på.  

 

Grunden til at man ikke skal sætte linen på er at hunden nødigt skulle få den opfattelse at når man kommer 

hjem til mor eller far…så får man bare sat linen på….og det er jo kedeligt ! 

 

 

HUSK der kan aldrig roses for meget………. kun for lidt !!!!! 
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Indlæring af apport  
(grundlæggende element, boldglæde) 

 
 
Grundlæggende indlæring af apport . 

 

Det vigtigste ved apportering er at hunden er glad for at aflevere. 

 

Til indlæring af aflevering, kan man bruge 2 ens bolde, gerne tennisbolde. 

 

En tennisbold triller godt i græsset 

 

1. Sæt dig på hug foran hunden, hold den ene bold på ryggen, mens du gør den anden bold 

interessant ved at køre den i små hurtige ryk i græsset.  

2. Når hunden har interesse for bolden, kast da bolden en meter hen ad græsset, idet hunden 

fanger bolden, roser du hunden samtidig rejser du dig og løber væk fra hunden baglæns, (du 

må aldrig løbe imod hunden, da hunden vil opfatte det som fangeleg) ros hunden så længe 

hunden har bolden i munden.  

3. Når hunden indhenter dig snupper du bolden ud af munden på hunden, og med det samme 

kaster du den anden bold, en til to meter hen ad græsset.  

4. Fortsæt legen nogle gange.  

 

På denne måde oplever hunden, at når den afleverer bolden sættes en ny bold i gang, husk hunden 

elsker at løbe efter ting der bevæger sig, så den vil hurtigt finde fidusen.  

 

Husk bolden fremover kun bruges når der trænes, hunden må ikke have adgang til at lege 

selvstændigt med bolde, når føreren ikke deltager i ”legen”. 
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Spring 

 

 

Formål: Lære Hunden at springe over springbrættet på kommando – i den færdige øvelse hunden skal være 

på plads før og efter springet. 
 

Til denne øvelse skal vi bruge et stk. springbræt og masser af ros!  
 

Denne øvelse er mange gange nem hvis man får den startet rigtig, men husk at selvom sådan et springbræt 

umiddelbart ikke ser skræmmende ud for os, kan en hund godt have en helt anden mening – Derfor tag det 

roligt under indlæringen, det kan tage tid men skal nok lykkedes! 

 

Øvelsen bygger på elementer fra indkald hvor hunden skal komme ved brug af hundens navn og her, ved 

spring bruger man dele af denne øvelse bl.a. kommandoen her , øvelsen indlæres bagfra med tilbagespring 

som første del af selve springet. 
 

 Hunden skal ud af dressurhalsbåndet, d.v.s. der ikke er noget sammentræk i halsbåndet. 

 Først klappes springbrættet helt fladt ned.  

 Dernæst lokkes hunden til at gå over brættet flere gange indtil hunden er helt tryg ved dette moment, 

husk at rose hunden hele tiden. 

 Næste skridt er tilbagespring med kommando, træner holder hunden i linen  mens fører går over på den 

anden side af springet og derfra kommanderer Tilbagespring - Her, når hunden kommer ned af brættet 

roses den, afslutning foran fører, masser af ros, godbidder, kærtegn . 

 Tilbagespring uden træner holder hunden, d.v.s. at fører sætter hunden foran bræt og går roligt om på 

den anden sidde og afgiver kommando, afslutning foran fører, masser af ros, godbidder, kærtegn . 

 

Bemærk Her bruges kun så længe det er nødvendigt.  

 

Det færdige spring tages der fat på når der begyndes i C-klassen, den fulde øvelse er . Hund og fører står 

foran springbræt, hund uden snor, fører siger spring, hunden springer, når hunden når jorden på den anden 

side siges tilbagespring,  hund springer tilbage sætter sig foran fører og går derefter på plads kommando bag 

om fører og sætter sig ved førers venstre knæ. 

 

 

LINEFØRING 
 

Det at hunden går pænt i line er næsten selvsagt meget vigtigt i næsten alle dagligdags situationer, forestil jer 

en tur på gågaden med en hund, der river og flår i linen, dette holder vores arme ikke til i længden.  

Desuden kan man få opbygget en praktisk opfattelse af linen hos hunden, så den ved hvornår den skal med 

eller blive hjemme.  

Et godt lineforhold gør desuden indlæring af tilpasningen til tog og busser betydelig lettere. Allervigtigst er 

nok det faktum, at dette moment er et grundlæggende element for næsten alle stuedressur øvelserne og er 

med til at skabe kontakt mellem hunden og fører.     
      Fortsættes … 
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Lineføring forsat …….. 

 

Dette gøres bl.a. ved at give godbidder/ros når hunden går pænt ved venstre knæ og har kontakt med sin 

fører. Lav et lille nyk i linen når hunden går for langt fremme eller tilbage, efterfulgt af et NEJ og få derpå  

hunden på plads igen.  

Line kultur indkøres ved en konsekvent planlægning, d.v.s. målsætning og motiverende momenter. 

 

Plads kommandoen betyder for hunden, følg din fører når denne går eller løber, sæt dig når din fører stopper, 

når din fører atter går følg så efter, alt foregår ud for venstre knæ og med slap line . 

 

Plads kommandoen adskiller sig fra SIT - STÅ og DÆK  hvor hunden skal blive på stedet.  Dette er vigtigt 

at holde sig for øje når man går i gang med træningen. 
 

Efter kursusafslutning, hvad så, er det så slut med at træne ?? 
 

Nu skulle I gerne have kendskab til, følgende :  

Hvordan I kommer i gang med hvalpen. 

Hvalpens udvikling. 

En masse gode råd og tips 

Hundens drifter, 

Hvordan man kan aktiverer hvalpen. 

Lederskabsøvelser 

Sit-Stå-Dæk-øvelsen. 

Indkald og Spring 

Og ikke mindst lineføring. 

 

Der skal nu arbejdes videre mod det færdige C-program . 

 
Så her kommer lidt om, hvad der venter jer på træningspladsen fremover. 

 

 Lineføring: Hunden skal selvstændigt kunne gå / løbe roligt ved førerens venstre ben, i alm. gang , 

langsom gang samt under løb 

 Stå: Hunden skal stå på kommando, mens fører går ca. 10 meter væk fra hunden, hvorefter han/hun 

vender sig og venter inden der atter gås tilbage til hunden og øvelsen afsluttes.  

 Sit: Øvelsen laves som under stå, bare med sit i stedet 

 Dæk: Igen efter samme fremgangsmåde som sit og stå, dog afsluttes denne øvelse med at hunden kaldes 

ind. 

 Apport: Hunden sidder på plads, fri ved fod,  en apport kastes ca. 10 meter ud , på kommando henter 

hunden apporten, og afleverer foran fører på kommandoen slip og går derefter på plads.  

 Spring: Hunden sidder på plads, fri ved fod, på kommandoen spring går hunden over springbrættet , 

hvorefter kommandoen  tilbagespring  gives,  hunden sætter sig efter springet foran føreren og venter på 

pladskommandoen. 

 Rundering: Hunden sidder på plads, fri ved fod, på kommandoen rundér skal  hunden løbe ud til en 

delvist skjult figurant og hals, fører henter hunden og afslutter dermed øvelsen. 
Frit søg Hunden arbejder frit i et felt hvor der er gemt en genstand såsom sko, sok, legetøj, stofstykke etc., det er så 

førerens opgave at dirigere hunden rundt i feltet så alle hjerner og kroge bliver afsøgt og den gemte genstand fundet. 
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Hvad er agility ??? 
 

Jo, agility er en udfordrende gren af hundearbejdet, en rigtig "hundesport" for såvel hund som fører, som 

udføres på en bare med opstillede forhindringer. 

 

Nogle foreninger træner for sjov, andre med konkurrence for øje, "vi er dem der træener mest for sjov", med 

vægt på samvær med hunden og de øvrige hundefører. 

 

Ved agility træning opbygges der gensidig tillid og kontakt der styrker forholdet mellem hund og fører på en 

meget gunstig og positiv måde. 

 

Agility er for alle hunde såvel racerene som blandinger, store som små, unge som ældre, alle hunde vil kunne 

få noget ud af at dyrke "forhindringsløb" på agilitybanen.  

 

Det eneste krav er at din hund er mindst 12 mdr. og sund og glad. Der er mange som tror, at agility går ud på 

at kunne løbe hurtigt og være topatlet, men det fra det som er det vigtigste ved agility for sjov, nej det 

vigtigste er at vi har det sjovt sammen med vores hunde, og det behøver ikke at gøres med 100 km/t. 

 

Prøv agility, det koster ikke ekstra, hvis du er tilmeldt lydighedstræning. 

 

Vores agilitytrænere siger altid : Vi glæder mig til at se dig og din hund på holdet, kom bare og prøv !! 

 

 
 

 

 
 

Vil du vide mere om C-programmet og eventuelt agility som kort er gennemgået på de sidste par sider, kan 

du købe begge programmer, såvel lydighed som agility i køkkenet, du har selvfølgelig også den mulighed at 

spørge trænerne, en ting du altid skal huske at gøre brug af... 
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Odsherred civile hundeførerforening  på 
Internettet 

 

 

 
 

 

 

Du kan besøge landsforeningen DCH på Internettet på adressen   

www.dch-danmark.dk 

 

Odsherred civile hundeførerforening  
 

Formand    Kasserer                

Ole Alex Pedersen    Kurt Hansen 

Engmosevej 3  Fuglebakken 9  

4500 Nykøbing Sj.   4550 Asnæs 

Tlf. 5991 3256  Tlf. 5965 1782 

e-mail                                                       e-mail                 

formand@dch-odsherred.dk                kasserer@dch-odsherred.dk 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Vores arealer må benyttes døgnet rundt og vi tager det for en selvfølge at alle 

samler op efter hundene samt at posen ender i skraldespanden, og ikke i maven 

på rævene, husk på spredning af hjerteorm sker bl.a. via ræve. 

Husk ! 

 

At besøge klubhuset før og efter 

træningen, det er der man hygger sig med 

hundevennerne over en kop kaffe eller 

måske en vand eller øl. 

Køkkenet har også et større udvalg i 

tilbehør til hund og træning. 

 

Dine pårørende er selvfølgelig også meget 

velkomne til at benytte klubhuset. 

http://www.dch-danmark.dk/
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På træningsdage er 

 

Hunde  

på  

terrassen  

kun velkomne i ”håndholdte” liner. 

 
Skal du en smut i klubhuset eller på toilettet, så få en 

anden til at holde din hund. 
 

 

Brug pælene på den anden side af klubhuset, hvis din hund 

skal tøjres mens du forlader den. 


