
Værd at vide: 
Der er vigtigt, at du ikke fodrer din hund, før du tager til træning. Der er flere 

gode grunde til dette. For det første lærer din hund hurtigere, hvad du vil have den til, hvis du har en belønning, 

som den rigtigt gerne vil have f.eks. mad. For det andet bliver træningen rigtig hurtig rigtigt interessant for 

hunden, hvis den får noget vigtigt ud af det. Og sidst men ikke mindst kan det være farligt, hvis hunden knokler 

for meget rundt, efter den har spist. Den kan få en mavevending, som er meget smertefuld og kræver operation, 

hvis man når det, inden det er for sent. Det, som I også skal tænke på hjemme, er ikke at lege vildt med hvalpen, 

lige efter at den har spist. 

Halsbånd af ”stof” fx med snaplås er meget velegnede til hvalpe. Fra ca. ½-års alderen er en ”Dankæde” mest 

egnet. Dankæden købes, så den passer, og byttes til en større, når hunden vokser til.  

Liner findes i alle længder og materialer. Du får brug for 2 liner til at starte med: En på ca. 1,20 cm og en på ca. 

2 meter. Der bør ikke være ringe og/eller karabinhager på linen. Materialet er ikke så vigtigt, men den skal være 

rar at holde på og ikke for tung.  

Brug bolde, som ikke sætter sig fast i halsen på hunden. Tennisbolde er ikke egnede. Mest egnede er bolde 

med snor i, bløde eller hårde. 

Godbidder, som anvendes til træning, bør ikke være mage til den mad, som hunden ellers spiser. De skal være 

små og bløde, så hunden ikke skal tygge for at få dem ned. Til spor skal gufferne være små og ekstra lækre 

Trapper, glatte gulve og hoppen ind og ud af bilen er ikke sundt for hvalpen. Du bør løfte den, indtil du ikke kan 

bære den længere… 

Pleje af pels og klipning af klør bør du vænne hunden til tidligt - men uden at det bliver, fordi du er stærkest. 

Vælg et tidspunkt, hvor hunden er godt træt og sover, tag den op og væn den til at blive berørt over det hele, af 

hele familien, stille og roligt. Vælg fra start det sted, hvor du vil pleje den resten af dens liv: på et bord, i sofaen, 

i haven f.eks.Når den er helt tryg ved berøringerne, går du over til at bruge børste/kam og en rigtig neglesaks. 

Motion skal hvalpen ikke have som sådan. Den skal ikke være træt i kroppen, men i hovedet. Den skal helst ikke 

knokle rundt fra morgen til aften, men skal hellere løse opgaver og få oplevelser ude såsom at se på mennesker,  

dyr, finde godbidder osv. En gylden tommelfingerregel er 5 min. pr. levemåned pr. tur i det første år.  

Tænderne skifter hunden over nogle måneder. Det er meget vigtigt, at hunden hele tiden har mange forskel-

lige ting at gnave i. Når den gnaver, danner den et enzym, som nedbryder tændernes rødder. Så falder de små 

hvalpetænder ud uden problemer og giver plads til de nye blivende. 

Socialisering er meget vigtig for alle hunde. Det betyder, at du skal sørge for, at din hund allerede fra 8-

ugers alderen møder ”alle de ting”, den kommer til at møde i dens voksne liv. Det er din opgave at dosere oplevel-

serne så det ikke bliver for meget for hvalpen. Den skal se biler og mennesker, andre dyr, børn, busser, tog, skov, 

vand osv. - ALT det, den møder som hvalp, vil den kunne huske som et billede. Hvis billedet er godt/rart, vil hunden 

som voksen få et roligt og fornuftigt forhold til livet. Lad den lege med jævnbyrdige, så den ikke bliver mulet, 

eller med en voksen sød hund, som ikke opdrager den hele tiden. 

Hundesprog tales af alle hunde verden over. Din hund har fra start et fint udviklet sprog Sørg for. at den kun 

møder søde hunde. som taler hundesprog. og som ikke giver den dårlige oplevelser. 

Træning skal ikke kun foregå til træning, Brug 10 min. hjemme hver dag til at øve de ting, I er ved at lære. Leg 

øvelserne ind, tving ikke hunden til noget og afbryd, mens den synes, at det er sjovt. Træningspladsen kan også 

benyttes. 

Hjemme bør du bestemme, hvornår I leger, og hvornår I stopper! Men sørg for at sætte tid af til at lege med 

hvalpen, trække klud, lave øvelser, gemmeleg osv. Så undgår du megen ballade og ødelæggelse i hjemmet. Det skal 

ikke være den, som hele tiden prøver at starte dig f.eks. ved at gø - det bliver hurtigt en vane. 

Spørgsmål Hvis der er noget, som du gerne vil vide eller er i tvivl om, må du endelig spørge en af trænerne 

eller andre, du møder i kredsen. Alle hjælper gerne.      


