
Hvalpetræning del 1 

Samling i rundkreds om træningsleder på eget medbragt tæppe.
Tæppet er et sted hvor hunden, skal forholde sig i ro, og være glad for at være. Starter med at hvalpen skal 
sidde stille mellem dine ben, mens du sidder på hug. Dette er en praktisk stilling, hvis du gerne vil have 
hvalpen til at falde til ro. Stryg den med lange rolige strøg. Hvis hvalpen stritter imod, kan du holde den 
fast roligt og bestemt. Lad være med at ”snakke” en hel masse med den, det gør det ofte bare værre. Beløn 
den med en godbid, når den er faldet til ro. Når du slipper den skal du også være påpasselig med at gøre 
dette, mens den er afslappet og ikke stritter imod.
 
Hunden skal nu lære at blive håndteret/undersøgt af ejeren. Start med et langt ”undersøgende” strøg over 
hvert ben afslut hvert ben med tjek af poter. Tjek derefter tænder og ører. At vende hvalpen til at blive 
håndteret over hele kroppe, både af ejer og fremmede, er meget vigtig. Det gør også den daglige pleje og 
dyrlæge, udstilling og dyrlægebesøg til en meget lettere affære. Siddende på tæppet med hvalpen med 
hovedet i din retning giver du den nu en lille godbid (af høj værdi, ikke hundekiks eller andet der skal 
tygges for meget på, men fx små pølsestykker eller ituskårne kødboller). Lige netop i det øjeblik hvalpen 
tager om godbidden, siger du dens navn. Gentag 5-10 gange. Sørg for at give godbidden oppe fra. Ikke fra 
en hånd, der danner en skål.

Kontakt. At hunde ser på dig, er grundlaget for næsten alt, hvad hunden skal lære. Derfor starter vi med 
at lære hvalpen at tage kontakt på sit navn. Så kan vi også lettere få kontakt med hvalpen i situationer, 
hvor vi har behov for det. Sig navnet, og når hvalpen ser på dig, beløn. Tæppet skal som sagt være et sted, 
hvor hvalpen er rigtig glad for at være, og hvor den med tiden kan dækkes af. Også derhjemme. Dette kan 
bruges hjemme, fx når man får gæster og ikke vil have hvalpen til at springe vildt rundt. Derfor er denne 
tæppeøvelse god. Stadig siddende på tæppet, trækkes hvalpen nu let væk fra dette i halsbåndet. Der læg-
ges nu, lidt ”drillende”, nogle godbidder på tæppet. Slip nu hvalpen, der vil springe tilbage på tæppet efter 
godbidderne. Ros hvalpen. Lav øvelsen 3-5 gange.  Hunden skal igen sidde i ro på tæppet mellem benene 
på ejeren. 

Tag godt med godbidder i begge hænder. Hold hænderne i nærheden af knæene. Gå nu baglæns mens du 
giver hvalpen godbidder fra begge hænder. Sørg for at give godbidder hurtigt efter hinanden, helst uden 
at tabe dem. Er hvalpen ved at miste koncentrationen/interessen, så gå/løb hurtigt væk fra hvalpen, så skal 
den nok indhente dig. Fortsæt. 
Som afslutning på denne øvelse og alle andre øvelser siger du ”fri”. Så hvalpen lærer, hvornår øvelserne er 
afsluttet. Når godbidderne i den foregående øvelse er ved at være spist, giver du hvalpen den sidste godbid 
(kast den lidt op i luften eller hen af jorden) samtidig med en ”fri-kommando”. Lav øvelsen et par gange. 
Anden gang går du lidt siksak. Husk at afslutte med ”fri”. 

Hunden skal igen sidde i ro på tæppet mellem benene på ejeren.
Håndteringsøvelser igen. Husk godbidder, når hvalpen forholder sig i ro. 

Næste øvelse er indkald. Jo bedre indkald du har på hvalpen, jo større frihed kan du give den. Resultatet 
bliver som regel bedre, jo tidligere du starter med at træne. Brug derfor meget tid på denne øvelse, mens 
hvalpen er ung. En person holder din hvalp i linen, få opmærksomhed og løb derefter lidt væk. Sæt dig på 
hug med ryggen mod hvalpen. Idet hvalpen kommer giver du den en godbid og tager stille og roligt fat i 
linen. Løb ikke længere væk fra hvalpen end den magter. Stopper den fx lidt op på vejen, er afstanden for 
stor. 



Hunden skal igen sidde i ro på tæppet mellem benene på ejeren. 
Tæppeøvelsen. 
Leg på tæppet med noget godt legetøj: Lille bidestykke, bold med snor, viskestykke eller strømpe med 
knude.
 
Hvalpetræning del 2
Når vi kommer til træning, er der en tendens til at hvalpene skal have lov til at ”snakke” sammen, når de 
tages ud af bilerne. Stop det, hvalpene skal koncentrere sig om hundeføreren og træningen. Efter træning, 
hvor hundene er trætte, kan man lettere socialisere dem. Sørg for at de aldrig får lov til at udvise aggressiv 
adfærd over for hinanden. Hvalpe der er aggressivt stemt over for de andre holdes på så tilpas stor afstand 
væk fra de andre, at de er i ro. Husk at belønne dem for den rolige adfærd. Når hvalpene ikke udviser ag-
gressiv adfærd på denne afstand, kan man gå tættere på de andre hvalpe og atter belønne, når den ønskede 
adfærd udvises. Går det godt kan afstanden endnu en gang mindskes. Fortsæt. 

Samling i rundkreds om træningsleder på eget medbragt tæppe.
Tæppet er et sted hvor hunden, skal forholde sig i ro, og være glad for at være.
Tæppeøvelse (se hvalpetræning del 1)
Håndteringsøvelse (se hvalpetræning del 1)
Indkald med ryggen mod hund (se hvalpetræning del 1)
Udvid øvelsen med indkald. I stedet for at placere sig med ryggen mod hvalpen, står du nu med fronten 
mod hvalpen. Placer dine hænder med godbidder samlet ved knæene. Lige i det hvalpen kommer, trækkes 
hænderne let op mod lårene. Hunden skal sidde lige foran. Ved skævsidning ingen godbid. Gå da et par 
skridt baglæns, og beløn nu hvis hunden sidder lige.

Leg med skind, handske, lille bold, bidestykke eller andet legetøj hvalpen er glad for. Legeøvelsen kan evt. 
leges siddende. Før legetøjet rundt om kroppen, under og over benene. Legetøjet skal føres i en let drillen-
de bevægelse tæt på hvalpen, sådan at hvalpen hele tiden har fuld opmærksomhed i øvelsen. Sørg for at 
lade hvalpen vinde legetøjet med mellemrum. Forsøg at oparbejde fuld opmærksomhed i op til 10 sekun-
der inden legetøjet vindes. Lav en let trækkekamp om legetøjet inden hvalpen vinder. Giv efter i armen 
under kampen, sådan at hvalpen ikke føler at byttet er uovervindeligt. Herefter kan der enten startes en ny 
trækkekamp eller legetøjet kan byttes med en godbid. Løber hvalpen væk fra dig under denne øvelse, så 
have en line på den.

Håndteringsøvelse (se hvalpetræning del 1)

Sid- og ståøvelse. Før hvalpen med en godbid sådan at den er placeret med bagparten ud for venstre knæ/
ben og forparten ud for høre ben/knæ. Godbidden i højre hånd føres nu let op over hovedet på hvalpen 
så den sætter sig. Beløn. Gentag denne øvelse 4-5 gange. Fra siddende føres godbidden i højre hånd nu let 
fremad og nedad, sådan at hvalpen kommer op at stå. Beløn. Mens hunden står placeres nu hurtigt med 
venstre hånd endnu en godbid i højre hånd, sådan at hvalpen i den tid øvelsen tager hele tiden kan spise 
en godbid af højre hånd. Gentag øvelsen sådan at hvalpen både kommer fra stående til siddende og om-
vendt. Husk altid at afslutte øvelsen med fri-kommandoen og en godbid. Træk ikke øvelsen så lang tid at 
opmærksomheden mistes.
Indkaldsøvelse (se hvalpetræning del 1)
Navneøvelse (se hvalpetræning del 1)



Baglæns gåen med fodring skiftevis højre og venstre hånd. Hænder tæt på knæene  (se hvalpetræning del 
1)Tæppeøvelse (se hvalpetræning del 1)
Sid- og ståøvelse
Alle hundefører sidder tæt sammen i en rundkreds med ryggen mod hinanden på tæppet og laver tæppe-
øvelser. Hundene må ikke kontakte hinanden. Altså fuld opmærksomhed/ro.
Godbidstørrelse (se hvalpetræning del 1).Det er vigtig at godbidderne er af stor værdi og at de ikke er for 
store. Er de ikke lækre nok mister hvalpen for hurtigt interessen for dem, og er de for store, bliver den 
mæt og mister dermed også samarbejdslysten. Hvalpen må gerne være sulten, når der skal trænes. Det gør 
træningen lettere.
 
Hvalpetræning del 3
Hav fuld kontakt/opmærksomhed  fra hvalpen tages ud af bilen til du er på pladsen siddende på tæppet. 
Tag evt. tæppet ud først. Lav evt. baglænsøvelsen hen til tæppet, mens du som tidligere skiftevis fodrer 
med højre og venstre hånd tæt ved knæene. Tag at par hurtige skridt baglæns, hvis du taber et par hunde-
kiks, sådan at hvalpen ikke begynder at snuse efter dem.

Ro-øvelse (se hvalpetræning del 1)
Håndteringsøvelse (se hvalpetræning del 1)

Baglæns-gåen med fodring skiftevis højre og venstre hånd. Hænder tæt på knæene  (se hvalpetræning del 
1). Gå med benene tæt samlet. Stop og træk samtidigt hænderne let op, sådan at hvalpen kommer til at 
sidde lige foran dig beløn. Ved skævsidning tages der yderligere et par skridt baglæns inden der belønnes.

På tæppet laves der nu navneøvelse. Husk at navnet skal siges lige idet hvalpen tager ved godbidden.
Sid-, dæk, stå og friøvelsen – også kaldet kombi 4. Før hvalpen med en godbid sådan at den er placeret 
med bagparten ud for venstre knæ/ben og forparten ud for højre ben/knæ. Godbidden i højre hånd føres 
nu let op over hovedet på hvalpen, så den sætter sig. Beløn. Gentag denne øvelse 4-5 gange. Fra siddende 
føres godbidden i højre hånd nu let fremad og nedad, sådan at hvalpen kommer op at stå. Beløn. Mens 
hunden står,  placeres nu hurtigt med venstre hånd endnu en godbid i højre hånd, sådan at hvalpen i den 
tid øvelsen tager hele tiden kan spise godbidder af højre hånd. Det er vigtigt at venstre hånd føres tæt på 
kroppen, hver gang du lægger en godbid i højre hånd, sådan at den ikke forstyrrer hunden. 
Med hvalpen siddende føres nu med højre hånd en godbid ned langs hvalpens bryst og videre lige ned 
mod jorden. Idet hånden rører jorden mellem hvalpens poter, trækkes hånden let fremad langs med 
jorden. Derved skulle hvalpen gerne komme til at dække. Gentag de forskellige elementer i kombi 4- øvel-
serne. Varier sådan at fri-kommandoen ikke kun kommer efter siddeøvelsen, men også efter dæk og stå. 
Træk ikke øvelsen så lang tid at opmærksomheden mistes.

Ro-øvelse (se hvalpetræning del 1)

Næste øvelse er indkald. Denne gang gøres den lidt vanskeligere. Alle sidder igen i rundkredsen med 
deres hvalpe i ro. En person holder din hvalp i linen, få opmærksomhed og løb derefter tværs igennem 
kredsen og sæt dig på hug med ryggen mod hvalpen. Idet hvalpen kommer giver du den en godbid og 
tager stille og roligt fat i linen. Det er vigtigt at de andre hvalpe forholder sig i ro.
Gentag 2 gange.



Endnu en ny øvelse. En kontakt-øvelse. Kontakt, at hunden ser på dig, er grundlaget for næsten alt hvad 
hunden skal lære. Siddende på tæppet med hvalpen overfor os, holder vi hænderne med godbidder samlet 
foran brystet.  Hvalpen vil sikkert snuse til hænderne, men bliver selvfølgelig ikke belønnet for dette. I det 
øjeblik hvalpen i stedet for vælger at se på os, roses den samtidig med at den får en god bid fra hænder-
ne. Gentag flere gange. Øvelsen kan gøres vanskeligere ved at føre hænderne længere og længere væk fra 
hinanden. Husk at variere.

Alle sidder igen i rundkreds med deres hvalpe i ro. Baglæns, går man nu slalom omkring de andre hvalpe 
med fodring - skiftevis med højre og venstre hånd tæt ved knæene. Husk at gå med ”samlede” ben. Stop 
ved tæppet, hvor hunden får en fri-kommando.

Den næste øvelse er nyttig for at lære hunden selvkontrol. Tag fat i hvalpens halsbånd med venstre hånd.  
I højre hånd placeres nu en godbid. Hvalpen vil forsøge at tage godbidden. Hånden lukkes samtidigt med 
nej-kommando. Forsøg igen. Hvis hvalpen i stedet for at forsøge at spise godbidden kigger væk, roses 
den samtidig med at den belønnes med en anden godbid fra venstre hånd. Gentag øvelsen. Hvis hvalpen 
hurtigt opdager, at det ikke kan betale sig at gå efter godbidden, kan man forsøge at lokke den til at tage 
den, ved at føre højre hånd med godbidden drillende forbi hundens næse. Luk atter hånden samtidig med 
en nej-kommando. Når hvalpen igen vælger at kigge væk fra godbidden, belønnes den med en godbid fra 
venstre hånd.

Hvalpen skal nu lave en lille jagtleg. Tag fat i hundelinen tæt på halsbåndet. Med den anden hånd føres 
dens favorit-legetøj fx en klud eller en handske i zigzag-bevægelser foran hvalpen, samtidigt med at man 
går sidelæns. Så snart at hvalpen har fuld fokus på bidestykket, kastes det lidt væk. Hvalpen løber efter det. 
Med små nyk i hundelinen får man hvalpen tilbage. Her foregår en lille ruskeleg om byttet. Lad hunden 
vinde en gang i mellem, hvis den forsøger at trække sig væk med byttet. Øvelsen afsluttes ved at bytte lege-
tøjet for en godbid.

Målsætning for sidste øvelse er, at hunden skal lære at gå pænt med slap line. Fx når man er ude at gå tur. 
Vær påpasselig med aldrig at lade hvalpen komme fremad ved at trække i linen. Begynd at gå i lige linie i 
en eller anden retning. Hvis hvalpen går med slap line kan du belønne dette ved enten at give den en god-
bid  af og til eller ved at fortsætte turen fremad.
Begynder hunden at trække i linen, vender du omkring og går den modsatte vej. Idet du vælger at gå i den 
anden retning, kalder du på hvalpen, samtidig med at du giver små nyk i linen. Lok den op til dig med 
godbidder og beløn, når hvalpen er ved din side. Fortsæt et par minutter.
 

Hvalpetræning del 4
Håndteringsøvelse (se hvalpetræning del 1)
Ro-øvelse (se hvalpetræning del 1)
Navnebetinget ros (se hvalpetræning del 1)*
Indkald (se hvalpetræning del 1). Men nu med front mod hunden. Hold hænderne med godbidder ved 
knæene. Lige idet hvalpen når hænderne trækkes de let op langs kroppen, sådan at hvalpen kommer til at 



Jagt-leg. Tag fat i hundelinen tæt på halsbåndet. Med den anden hånd føres dens favorit-legetøj fx en klud 
eller en handske i zigzag-bevægelser foran hvalpen, samtidigt med at man går sidelæns. Så snart at hval-
pen har fuld fokus på bidestykket, kastes det lidt væk.  Hvalpen nykkes let tilbage i linen, hvor der kæm-
pes om byttet. Løft gerne  lidt op i byttet, så forbenene løftes af jorden. Giv efter armen ved modtræk. Lad 
den også vinde byttet af og til og lad den efterfølgende løbe en sejrsrunde i line. Inden der igen ”kæmpes” 
om byttet. Sørg for at kampen om byttet foregår med store bløde sving fra side til side. (Se også hvalpetræ-
ning del 3)

Baglæns gåen i forskellige tempi. Gå fx meget langsomt, almindeligt tempo eller små-løb. Hvalpen skal 
hele tiden kunne følge dig. Husk at holdde hænderne med godbidder tæt på knæene. (se hvalpetræning 
del 1)
Under ro-øvelsen kan der ind i mellem gemmes kiks under tæppet, som aktivering af hvalpen.(Se hvalpe-
træning del 1 Nej-øvelse. (Se hvalpetræning del 3)
Kombi 4 (Se hvalpetræning del 3). Husk at belønne 5 gange eller mere i de forskellige positioner.
Øjenkontaktøvelse (Se hvalpetræning del 3)
Tæppeøvelse (Se hvalpetræning del 1)
Gå i line-øvelse (Se hvalpetræning del 3)
 
Hvalpetræning del 5
Start evt. træningen med at du lægger tæppet parat på træningspladsen, inden hvalpen tages ud. Sådan at 
træningen går i gang fra det sekund, hvalpen tages ud af bilen. Efterhånden skulle hvalpen gerne være me-
get glad for at komme hen på tæppet.  Sæt derfor kommando på, når hvalpen når tæppet. Sådan hvalpen 
på sigt forstår kommandoen ”tæppet” både til træning og der hjemme.
Ro-øvelse. Få ro på hvalpen uanset hvor ihærdig/utålmodig den er. Hvalpen skal forholde sig i ro, når vi 
har bestemt det. Når hvalpen har siddet i ro et stykke tid, kan træningen fortsættes.
Håndteringsøvelse. Øjnene kan evt. også tjekkes/tørres let. (Se hvalpetræning del 1)

Jagtleg. Hvis Det perfekte stykke legetøj endnu ikke er fundet, så prøv med et par aflagte strømper. Put 
den ene strømpe inden i den anden og bind en knude på den, så undgås det at den ryger ud igen. Strøm-
pen er mere fleksibel end fx læderhandsker, og det synes hvalpen er sjovt. 
(hvalpetræning del 3)
Lineføring (Hvalpetræning del 3)
Indkald gennem kredsen (hvalpetræning del 4). Hvis hvalpen skal komme med god fart hen til dig, er det 
vigtigt at bevæge sig lidt friskt igennem kredsen, samtidigt med hvalpen opildnes/kaldes på.
Husk at gå endnu et par skridt baglæns, hvis hvalpen ikke sidder korrekt/lige. Stå med samlede ben og 
hold hænderne i ro i det hvalpen kommer, så indkaldet ikke bliver uroligt. Husk at belønne med flere god-
bidder i positionen.

Gå baglæns væk fra tæppet, hvor hvalpen atter belønnes med godbidder skiftevis med højre og venstre 
hånd. Hold hænderne samlet og rimelig i ro tæt på knæene. Husk det er hvalpen der skal opsøge hæn-
derne, ikke omvendt. Få nu hvalpen til at sidde foran dig. Beløn med 4-5 godbidder i positionen. Tag nu 
en godbid i begge hænder. Lok nu hvalpen med højre hånds godbid om på bagsiden af højre ben. Beløn. 
Venstre hånd overtager og lokker hvalpen om på plads. Dvs. idet venstre hånd/hvalpens hoved er ud fra 
venstre knæ lokkes den til at sidde. Husk flere belønninger i denne stilling. Hvalpen skal sidde lige. Ikke 
noget med at have bagkroppen væk fra dine ben.
Navnebetinget ros (hvalpetræning del 1)
Nej-øvelse (hvalpetræning del 3)



Socialisering med hundeførerne med ryggen mod hinanden. Alle hundeførere sidder tæt sammen i en 
rundkreds med ryggen mod hinanden på tæppet og laver tæppeøvelser. Hundene må ikke kontakte hin-
anden. Altså fuld opmærksomhed/ro.
Gå væk fra gruppen. Beløn atter skiftevis med højre og venstre hånd tæt på knæene. Går det rigtig godt, 
føres venstre hånd lokkende om til venstre knæ, hvor den danner en skål. I skålen  kommer højre hånd nu 
hurtigt den ene godbid efter den anden. Hvalpen kommer på denne måde til at gå med hovedet op af dit 
venstre ben. Vend igen og gå baglæns. Afslut med en fri-kommando.’
Kombi 4 (hvalpetræning del 3)
Hvis to hunde kommer op at toppes under en øvelse tager en tredje part hunden . Løfter den op i hals-
båndet og bringer den tilbage til sin ejer. Herved bliver det rart at komme ”hjem”  (minus ubehag  fra den 
tredje part)
 
Hvalpetræning del 6
• Navnebetinget ros på tæppet (hvalpetræning del 1)
• Håndteringsøvelse. Øjnene kan evt. også tjekkes/tørres let. (Se hvalpetræning del 1)
• Indkald gennem kredsen (hvalpetræning del 4). Hvis hvalpen skal komme med god fart hen til dig, er 

det vigtigt at bevæge sig lidt friskt igennem kredsen, samtidigt med hvalpen opildnes/kaldes på.
 
Husk at gå endnu et par skridt baglæns, hvis hvalpen ikke sidder korrekt/lige. Stå med samlede ben og 
hold hænderne i ro i det hvalpen kommer, så indkaldet ikke bliver uroligt. Husk at belønne med flere god-
bidder i positionen.

• Nej-øvelse (hvalpetræning del 3)
• Kombi 4 (hvalpetræning del 3). Denne gang laves øvelsen lidt væk fra tæppet. Beløn også lidt lang-

sommere i de forskellige stillinger. Fungerer det ikke sættes belønningshastigheden op igen.
• Kontakt-øvelse. Kontakt, at hunden ser på dig, er grundlaget for næsten alt hvad hunden skal lære. 

Siddende på tæppet med hvalpen overfor os, holder vi hænderne med godbidder samlet foran brystet.  
Hvalpen vil sikkert snuse til hænderne, men bliver selvfølgelig ikke belønnet for dette. I det øjeblik 
hvalpen i stedet for vælger at se på os, roses den samtidig med at den får en god bid fra hænderne. 
Gentag flere gange. Øvelsen kan gøres vanskeligere ved at føre hænderne længere og længere væk fra 
hinanden. Husk at variere.(hvalpetræning del 3)

• Slalom omkring hvalpe og hundeførere.
• Jagtleg. Hvis Det perfekte stykke legetøj endnu ikke er fundet, så prøv med et par aflagte strømper. 

Put den ene strømpe inden i den anden og bind en knude på den, så undgås det at den ryger ud igen. 
Strømpen er mere fleksibel end fx læderhandsker, og det synes hvalpen er sjovt. 

• (hvalpetræning del 3)
• Ro-øvelse. Få ro på hvalpen uanset hvor ihærdig/utålmodig den er. Hvalpen skal forholde sig i ro, når 

vi har bestemt det. Når hvalpen har siddet i ro et stykke tid, kan træningen fortsættes.
• På plads- øvelse. Gå baglæns væk fra tæppet, hvor hvalpen atter belønnes med godbidder skiftevis med 

højre og venstre hånd. Hold hænderne samlet og rimelig i ro tæt på knæene. Husk det er hvalpen der 
skal opsøge hænderne, ikke omvendt. Få nu hvalpen til at sidde foran dig. Beløn med 4-5 godbidder 
i positionen. Tag nu en godbid i begge hænder. Lok nu hvalpen med højre hånds godbid om på bag-
siden af højre ben. Beløn. Venstre hånd overtager og lokker hvalpen om på plads. Dvs. idet venstre 
hånd/hvalpens hoved er ud fra venstre knæ lokkes den til at sidde ved at trække venstre hånd op langs 
med venstre lår. Husk flere belønninger i denne stilling. Hvalpen skal sidde lige. Ikke noget med at 
have bagkroppen væk fra dine ben. Husk: er hvalpen kommet for langt frem eller sidder den skævt 
belønnes der ikke. Vær omhyggelig med dette.



• Gå væk fra gruppen. Beløn atter skiftevis med højre og venstre hånd tæt på knæene. Fungerer det rig-
tig godt, drejer man og går frem ad, samtidigt med at venstre hånd føres lokkende om til venstre knæ, 
hvor den danner en skål. I skålen  kommer højre hånd nu hurtigt den ene godbid efter den anden. 
Hvalpen kommer på denne måde til at gå med hovedet op af dit venstre ben. Vend igen og gå baglæns. 
Afslut med en fri-kommando. (hvalpetræning del 5)

• Apporteringsøvelse. Hen imod springbrættet  (1-2 brædder højt) laver man jagtleg med hvalpen. Kast 
sokken/handsken over springbrættet. Hvalpen springer over springbrættet, tager byttet, hvorefter den 
med små lette nyk i linen lokkes tilbage over springbrættet, hvor der igen leges med byttet. Vil hvalpen 
ikke rigtig tage byttet, skal der trænes mere jagtleg/bytteleg. På den måde skulle hvalpen gerne få mere 
lyst til at komme tilbage med byttet for at lege.

Hvalpetræning del 7
• Navnebetinget ros på tæppet (hvalpetræning del 1)
• Håndteringsøvelse. Øjnene kan evt. også tjekkes/tørres let. (Se hvalpetræning del 1)
• Kombi 4 (hvalpetræning del 3). Denne gang laves øvelsen lidt væk fra tæppet. Beløn også lidt lang-

sommere i de forskellige stillinger. Fungerer det ikke sættes belønningshastigheden op igen.
• Jagtleg. Hvis Det perfekte stykke legetøj endnu ikke er fundet, så prøv med et par aflagte strømper. 

Put den ene strømpe inden i den anden og bind en knude på den, så undgås det at den ryger ud igen. 
Strømpen er mere fleksibel end fx læderhandsker, og det synes hvalpen er sjovt. (hvalpetræning del 3)

• Ro-øvelse. Få ro på hvalpen uanset hvor ihærdig/utålmodig den er. Hvalpen skal forholde sig i ro, når 
vi har bestemt det. Når hvalpen har siddet i ro et stykke tid, kan træningen fortsættes.

• Fri ved fod. Gå væk fra gruppen. Beløn atter skiftevis med højre og venstre hånd tæt på knæene. Fun-
gerer det rigtig godt, drejer man og går frem ad, samtidigt med at venstre hånd føres lokkende om til 
venstre knæ, hvor den danner en skål. I skålen  kommer højre hånd nu hurtigt den ene godbid efter 
den anden. Hvalpen kommer på denne måde til at gå med hovedet op af dit venstre ben Er hvalpen 
meget opmærksom kan man (i fortsat gang) hurtigt løfte venstre hånd med godbidder op mod låret. 
Hvalpen ser/kigger efter hånden. Ros og tag hånden tilbage til knæet, hvor der atter belønnes i ”skå-
len”. Vend igen og gå baglæns. Afslut med en fri-kommando. Det er forskelligt, hvornår hvalpen er 
parat til denne udvidelse af øvelsen. Hvis kontakten mistes idet hånden løftes mod låret , er man gået 
for hurtigt frem.

• Indkald gennem kredsen (hvalpetræning del 4). Hvis hvalpen skal komme med god fart hen til dig, er 
det vigtigt at bevæge sig lidt friskt igennem kredsen, samtidigt med hvalpen opildnes/kaldes på. 

Husk at gå endnu et par skridt baglæns, hvis hvalpen ikke sidder korrekt/lige. Stå med samlede ben og 
hold hænderne i ro i det hvalpen kommer, så indkaldet ikke bliver uroligt. Husk at belønne med flere god-
bidder i positionen. 

• Kontakt-øvelse. Kontakt, at hunden ser på dig, er grundlaget for næsten alt hvad hunden skal lære. 
Siddende på tæppet med hvalpen overfor os, holder vi hænderne med godbidder samlet foran brystet.  
Hvalpen vil sikkert snuse til hænderne, men bliver selvfølgelig ikke belønnet for dette. I det øjeblik 
hvalpen i stedet for vælger at se på os, roses den samtidig med at den får en god bid fra hænderne. 
Gentag flere gange. Øvelsen kan gøres vanskeligere ved at føre hænderne længere og længere væk fra 
hinanden. Husk at variere.(hvalpetræning del 3)



• På plads- øvelse. Gå baglæns væk fra tæppet, hvor hvalpen atter belønnes med godbidder skiftevis 
med højre og venstre hånd. Hold hænderne samlet og rimelig i ro tæt på knæene. Husk det er hvalpen 
der skal opsøge hænderne, ikke omvendt. Få nu hvalpen til at sidde foran dig. Beløn med 4-5 godbid-
der i positionen. Tag nu en godbid i begge hænder. Lok nu hvalpen med højre hånds godbid om på 
bagsiden af højre ben. Beløn. Venstre hånd overtager og lokker hvalpen om på plads. Dvs. idet ven-
stre hånd/hvalpens hoved er ud fra venstre knæ lokkes den til at sidde ved at trække venstre hånd op 
langs med venstre lår. Husk flere belønninger i denne stilling. Hvalpen skal sidde lige. Ikke noget med 
at have bagkroppen væk fa dine ben. Husk: er hvalpen kommet for langt frem eller sidder den skævt 
belønnes der ikke. Vær omhyggelig med dette.

• Adskilt kombi 4. Hvis kombi 4 – øvelserne fungerer fint, kan de så småt adskilles. Få hvalpen  til at sid-
de korrekt på din venstre side. Lige idet hunden sidder siges ”sit”. Med venstre hånd holdes en godbid 
ud for hvalpens snude. Tag et skridt til højre og tilbage igen. Hånden skal blive ved hvalpens snude 
under bevægelsen. Beløn lige idet du er tilbage ved hvalpen. Hvalpen må selvfølgelig ikke flytte sig. 
Gør den det skal øvelsen startes forfra og den mister belønningen.

• Gentag 2-3 gange.
• Forsøg på samme måde med dæk og stå. Start begge øvelser med at hvalpen sidder på plads ved ven-

stre ben og få hvalpen ned at dække eller op at stå fra denne position. Husk at afslutte hver øvelse med 
en fri-kommando 

•  Apporteringsøvelse. Hen imod springbrættet  (1-2 brædder højt) laver man jagtleg med hvalpen. Kast 
sokken/handsken over springbrættet. Hvalpen springer over springbrættet, tager byttet, hvorefter den 
med små lette nyk i linen lokkes tilbage over springbrættet, hvor der igen leges med byttet. Vil hvalpen 
ikke rigtig tage byttet, skal der trænes mere jagtleg/bytteleg. På den måde skulle hvalpen gerne få mere 
lyst til at komme tilbage med byttet for at lege.
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