
HVALPE BEGYNDER TRÆNING 
 
Træningen vil foregå om torsdagen fra kl 18 – kl 20 så længe det er lyst nok. Herefter vil træningen foregå 
om lørdagen fra kl.  9 – kl. 11. Vi starter torsdag d. 11. august. 
 
Kurset varer 10 gange og afsluttes med en hvalpeprøve/statusrapport. 
 
Prisen for kurset er 500 kr. som skal indbetales på kredsens kontonummer. Husk at det kræver medlemskab 
af kreds 3 for at kunne deltage på et træningshold 
 
Træningen henvender sig til hvalpe fra 8 uger til ca. 6 måneder 
 
Er du interesseret i at deltage kan du maile til os på dejgaard@tdcadsl.dk eller ringe på tlf. 30484710 
 
Træningens primære formål er at hundeførere og hvalpe stifter kendskab til de forskellige 
startelementer inden for sporarbejde og brugsarbejde, at hvalpene gennem leg får mulighed for 
socialisering samt at hundeførere får trænet fører/hund opmærksomhed. 
Der ud over vil der være mulighed for at få svar på spørgsmål, hjælp og støtte i forbindelse med 
hvalpeopdragelsen, samt at møde andre hundeførere med Belgiske Hyrdehunde i alle aldre. 
 
Sportræning.   
Vi starter med at øve hunden i at følge en færd, som vi har bestemt at den skal følge.  
Trin 1 Sportræning ved at trække kødfærd 
Trin 2 Sportræning ved at duppe kødfærd 
Trin 3 Sportræning ved førerfærd med belønning (mad) undervejs 
Trin 4 Sportræning ved førerfærd med belønning ved afslutning 
Tandvisning + Berøring 
Vi starter med at hundefører skal træne at hvalpen vil acceptere at føreren og trænerne får lov til at røre ved 
den mund og se lidt på dens tænder. 
Samtidig bliver der trænet i at hvalpen skal acceptere at andre rører ved den, føler på den, kigger i ørerne 
o.s.v. 
Linetilvænning. 
Vi starter med at træne opmærksomhed mellem hvalp og hundefører, mens der er andre hvalpe og 
hundeførere omkring den. Førergangart (hvordan fastholder man hvalpens opmærksomhed), stemmeføring, 
gufmotivation m.m. vil være nogle af metoderne 
Sitøvelse 
Vi starter med at lære hvalpen hvad kommandoen sit betyder. Øvelsen foregår v.h.a. gufmotivation, 
stemmeføring og håndbevægelse. 
Dækøvelse 
Vi starter med at lære hvalpen hvad kommandoen dæk betyder. Øvelsen foregår v.h.a. gufmotivation, 
stemmeføring og håndbevægelse. 
Apport. 
Her skal vi arbejde med hvalpens byttedrift, og gøre det sjovt at hente klud, bold e.l. som føreren kaster. 
Indkald. 
Vi træner hvalpen i opmærksomhed på føreren og lysten til at komme, når der bliver kaldt – både med og 
uden distrationer. 
Begynderrundering 
Her arbejder vi med hvalpens mod til at søge væk fra føreren og finde en anden, som skal fastholde hvalpens 
opmærksomhed til føreren kommer. 
Feltsøg. 
Her arbejdes med hvalpens byttedrift, den lyst til at søge væk fra føreren og ”arbejde” og dens evne til at 
bruge sin lugtesans 
 
 
  


