
1. lektion Begynderklassetræning 3 forår 2016 - Danstrup Hegn 

Præsentation Træner, baggrund 
Begynderklasse byder på en række discipliner 
Fri ved fod (min. 20 m) 
Enkeltmarkering på land (op til 30 m) 
Enkeltmarkering på vand (op til 30 m) 
Frit søg (40 x 50 m) 
Apportering af vildt 
Pæne afleveringer  
Ro på post

Fælles info om 
træningen

Træning her er  
• Hjælp og inspiration til jeres egen træning 
• Hjælp til at løse problemer 
• Kvalitetstest på egen træning med forstyrrelser og fristelser 
Vi træner med belønning  
• hvordan markerer du overfor hunden, at det den gør er rigtigt 
• hvordan belønner du hunden, når den har gjort det rigtige 
• husk at fortælle hunden, hvad den skal - ingen ryk i linen

Dagens træning Fokus på kontakt, basiskommandoer og afleveringer  
Plads - Sit på fløjte - Blive siddende - Hjemkald 
Dummybehandling - Ro på post - Følge fører - Tage snor af og på

HUSK TYDELIG MARKERING AF KORREKT ADFÆRD OG GODE 
BELØNNINGER 
FOKUS PÅ EGEN HUND - beløn for  ro og kontakt 
Gå en lille tur, hvis din hund giver lyd. 
Rør og hold dummy midt på. Placer dummy under armen eller i 
lomme.

Hilse og kender 
hunden sit navn

Hunde og førere står på linje. Jeg går hen til førerene og spørger, 
hvad hunden hedder. Ser om hunden reagerer.

Sit på fløjten, 
Plads og 
Lineføring 
             P2 

             P1 

1  2  3  4  5  6  7  8 

                          
P3 

                          
P4

Hunde og førere står på linje. Fører 4 og 8 har opgaver. 
Fører 4 har dummy i lommen. Tager kontakt, vender rundt, går 
lineføring til P1 25 m ude. Sætter hunden på fløjten. 
Hunden bliver, fører går til P2. Kaster/dropper dummyen, tæller til 10, 
fører samler dummyen op, går tilbage til hunden. Sætter line på. 
BELØNNER. Går tilbage på linjen. Sætter hunden i plads. Beløn 
stilfærdigt. 
Fører 8 Tager kontakt, går lineføring til P3 25 m ude. Sætter hunden 
på fløjten.  
Hunden bliver, fører går til P4. Fører vender sig mod hunden tæller til 
10 og kalder hjem til den position hunden skal aflevere dummyen i. 
Beløn, få hunden i plads, sæt evt line på. Gå line føring eller fri ved fod 
til 1. Beløn stilfærdigt. 
Alle rykker en position, så de får trænet lineføring, sit på fløjten og 
indtagelse af pladsposition. Beløn stilfærdigt.



Dummybehandling 

            P2 

            P1 

1  2  3  4  5  6  7  8 

                                 
P3 

                          
P4

Hunde og førere står på linje. Fører 4 og 8 har opgaver. 
Fører 4 har dummy i lommen. Tager kontakt, vender rundt, går 
lineføring til P1 25 m ude. Sætter hunden på fløjten. 
Hunden bliver, fører går til P2. Kaster/dropper dummyen, tæller til 10, 
fører henter dummyen, og kalder hunden hjem. Sætter line på. 
BELØNNER. Lader hunden bære dummyen tilbage til P1. Aflevering. 
Beløn. Går tilbage på linjen. Sætter hunden i plads. Beløn stilfærdigt. 
Fører 8 Tager kontakt, går lineføring til P3 25 m ude. Sætter hunden 
på fløjten. Tager linen af, hvis hundens lydighed er til det. 
Fører vender sig mod hunden, lader den gribe dummyen, går baglæns 
og lader hunden følge. Dummyen afleveres i den position fører ønsker. 
Gentages, hvis der er problemer. 
Hvis hunden afleverer pænt, får træner dummyen, og hunden får en 
enkelt markering. Der afleveres og belønnes. 
Hunden får dummyen igen og følger fører til 1, hvor der igen afleveres. 
Hele holdet rykker. 

Dummybehandling 

            P2 

            P1 

1  2  3  4  5  6  7  8 

                                 
P3 

                          
P4 

P5

Hunde og førere står på linje. Fører 4 og 8 har opgaver. 
Fører 4 har dummy i lommen. Tager kontakt, vender rundt, går 
lineføring til P1 25 m ude. Sætter hunden på fløjten. 
Hunden bliver, fører går til P2. Kaster/dropper dummyen, går tilbage til 
hunden. 
Hvis hundens lydighed og dummybehandling er i orden, får den lov til 
at hente dummyen. Aflevering, line på, belønning og tilbage til linjen. 
Ellers er det fører, som går ud og henter. Line på, og lad hunden bære 
et par m og træn aflevering igen. BELØNNER. Går tilbage på linjen. 
Sætter hunden i plads. Beløn stilfærdigt. 
Fører 8 Tager kontakt, går lineføring til P3 25 m ude. Sætter hunden 
på fløjten. Tager linen af. 
Der droppes en dummy ved P4. Fører henter og returnerer til hunden 
og roser den. Hunden bliver siddende og fører afleverer dummyen til 
træner og går til P5. Dummyen droppes ved P4. Hunden kaldes hjem 
og skal gerne apportere undervejs. 
Efter aflevering bærer hunden dummyen tilbage til P4, i line om 
nødvendigt. Der afleveres og belønnes. 
Hunden og fører går til 1. Hele holdet rykker. 

Tilbagesending På sti. Holdet står på linje langs sti. Forreste fører lægger dummy midt 
på stien, og går med hunden ned til den anden ende. Hunden sendes. 
Eller 
Liva øvelse 
eller Doggie zen

Afrunding Selvevaluering og træningsplan.  
Forventninger til den videre træning.

Evaluering Fungerede fint, men man kan kun nå to runder. Er der 7-8 hunde, skal 
der være to selvtræningsøvelser. 
F.x doggie zen http://www.canis.dk/film.php?filmid=50 
og anden kontakt øvelse

http://www.canis.dk/film.php?filmid=50


Materiale til 
inspiration

Mellem 1. og 2. træning blev følgende sendt til deltagerne: 
Fri ved fod https://www.youtube.com/watch?v=4YyyFvG5bQI 
Jeg håber I har godt gang i træningen. Til de som har problemer med, 
at hunden slipper dummyen i utide, så er der måske inspiration at 
hente i disse to klip. 
https://www.youtube.com/watch?v=vllBNcQdRlE 
https://www.youtube.com/watch?v=jTIZs4g76SA 
Husk hunden skal ikke tvinges til at tage dummyen. Træk hellere 
dummyen lidt væk fra hunden for at gøre den interessant. 
Irettesæt ikke, hvis hunden smider dummyen. Tag dummyen om på 
ryggen. Tæl til 10 og prøv igen. 
Læs mere om afstandsbelønning på 
http://www.canis.no/ekurs/19-dk-afstandsbelonning.html

http://www.canis.no/ekurs/19-dk-afstandsbelonning.html


2. lektion Begynderklassetræning 3 forår 2016
Ro på post 

Fire hunde ad 
gangen.

Hundene står i en halvcirkel - sæt flag op ved A, B, C, D  
                         D 

         C                                          T 

                         D1                               
                                                  D2 
         B                                             

                          A 

Fører F1 ved A sætter hunden, går ind og lægger dummy ved D1. 
F2 ved B sætter hunden, går ind og henter dummyen. Går tilbage til B 
og kaster dummyen ind til D1. 
F3 ved C sætter hunden, går ind og samler dummyen, og afleverer 
den til F4 ved D. Returnerer til C. F4 lader hunden bære dummyen til 
træner. Dummyen afleveres til fører og fører giver dummyen til træner 
Træner kaster D til D2. D hentes fra post A. F1 ved A lader D ligge ved 
A og der roteres. Gentages til alle har været igennem. F1 står nu ved 
D, og får en apportering #2 ved D2 igen. Der roteres til alle har fået 
apportering #2 ved D2. Afstanden mellem D og D2 er større end A og 
D2. 
Alle førere har nu en dummy i hånden. Den kastes til D1. Træner 
samler op.

ST 1 
2 førere 
Tilbagesending 
hjemkald 
søgefløjt 
A                      Hj 

B 

C

På sti. Der bruges søgefløjt når hunden er ved dummyen. 
To hunde. Ved første træning øvede vi at blive siddende med fører går 
ud og dropper en dummy. Den øvelse laver hjælperen (Hj) her. 
F får dummyen af Hj ved A, sætter hunden og lægger dummyen ved 
A. Går med hunden til B (og Hj går også længere væk) og F sender 
tilbage til A. 

Hund og fører står ved B og ser dummyen blive lagt ved A af Hj. 
Hunden vendes og sættes ved B. Hj samler dummyen op igen og 
returnerer til sin hund. Fører går til C og kalder hunden hjem. Mens 
hunden løber kaster Hj dummyen ind igen, og går væk med sin hund. 
Fører sender hunden efter dummyen ved A. 
Hunden sættes, og fører lægger dummy ved C, går til A, og sender 
mod C.

Selvtræning 2 
1 fører 
Ro 
Hjemkald

Hunden sættes ved A                  B                   

                                     C let        C middel      C svær 
Fører går ud i området ved B. Lægger en dummy, samler den op. 
Roder lidt i skovbunden. Lægger en dummy, samler den op. 
Fører går til C og kalder hunden hjem. Line på og stor belønning.



Selvtræning 3 
1 fører 
Afstandsbelønning

Skål med godbid sættes.- Hunden i plads med ryggen til. - Værsgo 

Skål med godbid sættes. - Hunden i plads med ryggen til, et skridt 
væk. - Værsgo 

Skål med godbid sættes. - Hunden i plads med ryggen til, to skridt 
væk. - Værsgo

Materiale til 
inspiration

Mellem 2. og 3. træning blev følgende sendt til deltagerne: 
Vi fik snakket en del om leg, og hvad leg kan bruges til i træningen. I 
dette link fra Hund og Træning, kan I læse mere om leg. http://
blog.dogtraining.dk/leg-med-din-hund/ 

Se også disse links: 
https://www.youtube.com/watch?v=cXTdfM_LH1s 
hvor Siri Renee forklarer bytteleg 

http://apporteringtillvardagochfest.se/julkalender-lucka-2-lar-valpen-
gripa-halla-och-slappa/ 
hvor der også et et videoklip, som viser, hvordan leg bruges til at lære 
hunden at gribe, holde fast og slippe 

og dette, som viser, hvordan leg bruges til at få hurtigt hjemløb 
http://apporteringtillvardagochfest.se/lek-fram-avlamningar/



3. lektion Begynderklassetræning
Danstrup Hegn - højskoven

Dagens træning Markering med terrænskift for 3-4 hunde 
Fri ved for eller lineføring med afstandsbelønning 
Firkantsøvelse 
Områdesøg

Markerings med 
terrænskift  
3 hunde

Tre hunde er placeret på P1, P2, P3. P2 har en dummy. 

              P1 
                                                            | 
                                                            |                           T 
P3’                  P3                             Grøft                       D1/D2 
                                                            | 
                                                            | 
            P2 

1. F ved P2 kaster D mod P3’ 
2. F ved P1 sætter hund af og samler op, returnerer til hund 
3. T kaster D til D1 
4. F ved P3 sætter hund af og går til P3’. Kalder H hjem, sender 

på D1 
Der roteres F ved P1 med D til P2, etc 
1-4 gentages 

5. T kaster D2, Fører ved P1 sender. P1 var før ved P3, og har 
været i området før. Meget ivrige hunde går 5 m bagud, før 
der sendes.Slut med at hund som startede ved P1 får D2 fra 
P1. 

Der forsættes til alle har været rundt. 

Anden runde 
                             D3 
              P1 
                                                            | 
                                                            |                           T 
P3’                  P3                              Grøft                       D5 
                                                            | 
                                                            | 
            P2 
                           D4 
Fører ved P1 kaster D3. H ved P2 henter. 
Fører ved P2 kaster D4. H ved P1 henter. 
T kaster D5. H ved P3’ henter. 
Der roteres, Når alle er igennem går P3’ til P3 Kastes alle D til P3’. T 
samler op.



Markerings med 
terrænskift  
4 hunde

Tre hunde er placeret på P1, P2, P3, P4. P2 har en dummy. 

              P4 

              P1 
                                                            | 
                                                            |                           T 
P3’                  P3                             Grøft                       D1/D2 
                                                            | 
                                                            | 
            P2 

1. F ved P2 kaster D mod P3’ 
2. F ved P1 sætter hund af og samler op, returnerer til hund 
3. T kaster D til D1 
4. F ved P3 sætter hund af og går til P3’. Kalder H hjem, sender 

på D1 
Der roteres F ved P1 med D til P2, etc. 
1-4 gentages 

5. T kaster D2, Fører ved P4 sender (var før ved P3, og har 
hentet i området en gang før). Meget ivrige hunde går 5 m 
bagud, før der sendes. 

Der forsættes til alle har været rundt. Til slut får fører som startede ved 
P4 en markering fra P4. 
Når alle er igennem sættes hundene af og førere går til grøften og 
afleverer dummyer til træner 

Anden runde 

               P4 

                             D3 
              P1 
                                                            | 
                                                            |                           T 
P3                                                    Grøft                       D5 
                                                            | 
                                                            | 
            P2 
                           D4 
Fører ved P1 kaster D3. H ved P2 henter. 
Fører ved P2 kaster D4. H ved P1 henter. 
T kaster D5. H ved P3 henter. 
Der roteres F ved P1 med D til P2, etc. 
1-4 gentages 

6. T kaster D2, Fører ved P4 sender (var før ved P3, og har 
hentet i området en gang før). Skal denne gang passere 
færten af D3. 

Når alle er igennem sættes hundene af og førere går til grøften og 
afleverer dummyer til træner.



Selvtræning 1 Lineføring/ fri ved fod med afstandsbelønning

Selvtræning 2 

A                         B 

                                 
M’ 

D                         C

Firkant.  
1. H sættes af ved A, F går til B, kalder hjem. 
2. H sættes af ved B, F går til M’ lægger dummy, går til C kalder 

hjem. Det er ikke en fejl, hvis hunden ikke samler op på vejen. 
3. Fører lægger en dummy ved C og går med hunden til D. 

Sender tilbage fra D til C. 
4. Fører lægger en dummy ved D. Går med hunden til A. Sætter 

hunden, fører henter dummy ved D. 
5. Der belønnes rigeligt, når hele øvelsen er overstået

Selvtræning 3 

Områdesøg

Områdesøget er afgrænset af lidt små bøge og bregner. 
Fører har to tennisbolde. 
1. Hunden sættes midt i området. Fører markerer områdets periferi 
ved gentagne at placere fært med tennisbolden. Drop den, rod lidt 
rundt i bladene, saml op. Herefter droppes nogle gange inde i cirklen, 
og den anden bold efterlades i området. Fortsæt med at sætte fært, og 
put til slut bolden i lommen. Der er nu én bold i området. 
Fører bliver i cirklen og sætter hunden i gang med at søge med 
fløjtesignal og håndbevægelse mod jorden. 
2. Gentag en gang mere. 
3. Her efterlades ingen bold i området. Hunden sættes i gang med at 
søge, men stoppes undervejs. sidder 10 sek. Sættes igang igen, og 
bolden droppes i området. Der skal ikke gå for lang tid, og det er bedst 
hvis hunden ikke ser det.

Materiale til 
inspiration

Helt nye youtube klip fra Danmarks Jægerforbund 
http://www.jaegerforbundet.dk/hund/videoer-om-hundetraening/ 
Om brug af klikker 
https://www.youtube.com/watch?v=JMC-b7dF_A4 
og de to efterfølgende  
om krav, vilkår og kriterier 
og apportering ved baglænskædning

https://www.youtube.com/watch?v=JMC-b7dF_A4


4. lektion Begynderklassetræning
Danstrup Hegn - højskoven

Dagens træning Introduktion til frit søg. Mind om altid at være opmærksom på hunden i frit 
søg, så man kan hjælpe den, hvis der er optræk til byt. 
Fri ved for med afstandsbelønning. 
Birgitta Stafflund firkant trin 1.

Frit søg Trin 1: Man kan kun nå en gang trin 1 med alle kursister. 
Start frit søg med to dummyer. En i en line, så man kan trække den efter 
sig, og en i hånden til at lægge ud. 
Fører står med hunden. Træner går 30 ud i terrænet, og går i store buer 
frem og tilbage mod hunden med dummyen i snor. Undervejs droppes 
den frie dummy uden hunden ser det. 
Hunden sendes nu i søg med den kommando, man ønsker at bruge. Hav 
fløjten klar til hjemkald, når hunden finder dummyen. 

Træn selv til hunden forstår kommandoen: 
I forskellige terræner. 
Efter nogle gange checkes om hunden har forstået søgekommandoen, 
ved at sende den i søg uden, den først har set, at der sker noget i 
terrænet. 

Trin 2: 
Herefter kan træningen udvides til, at der ligger 3 dummyer. Læg dem så 
der ikke er mulighed for at bytte, og læg dem uden hunden ser det. Den 
skal ikke se, der bliver lagt flere, for så kan den blive ansporet til at søge 
med dummy i munden. 
Lad hunden hente 2 af de 3 dummyer. Gentag i forskellige terræner. 

Trin 3: 
Til sidst laves fuldt frit søg med 7 udlagte. To skind forrest, placeret så 
fører kan se dem, og hunden ikke løber direkte ind i dem, hvis den 
kommer ind udefra.

Selvtræning 1 Søg i andet område, hvor fører selv lægger, som trin 2 eller tre beskrevet 
herover.

Selvtræning 2 Fri ved fod med afstandsbelønning

Selvtræning 3 
Ligeudsendings 
øvelse 

D1        D4 

D2       D3

Fire flag sættes op med ca 30 afstand. Hund går medfører hele vejen 
rundt. Ved hvert flag sættes hunden, mens den ser dummien blive lagt. 
Ved udgangspunktet (hvor D1 ligger) sendes hunden i sporet efter D2 og 
D4. Dummierne tages med til posten, hvor D4 lå. Herfra sendes til D3 og 
D1. 
Hvis hunden ikke kan løse en ligeudsending, skal fører ikke prøve igen, 
men gå med hunden ud, og vise den dummien. 



5. lektion Begynderklassetræning
Danstrup Hegn

Fri ved fod, 
hjemkald, 
markering 
         P3 

P1                 P2 

  K1              K2 
           Ta 

          

For at opnå god kontakt til H, vil vi gerne have den selv tager kontakt. Så 
længe hunden sidder og kigger på alt muligt andet sker der ingenting. 
Når den tager kontakt belønnes det med aktivitet. 
Fri ved fod væk fra Ta, for det ikke skal være for svært. 
Test af hjemkald alene på fløjtesignal. 
Markeringer, hvor kaster flytter sig i terrænet. 

Flag placeres ved P1, P2 og P3. Targetpunktet (Ta).  
1. H og F ved P1. Tr ved K1, der kastes til Ta og apporteres. 
2. H og F ved P1. Der kastes fra K1 tæt ved Ta. Så gås fri ved fod (eller 

lineføring) til P2. hvor der vendes rundt i retning mod Ta. Der 
apporteres. 

3. Hund og fører ved P2. Der kastes fra K2. H sættes ved P2, F går til 
P3 og kalder hjem. Der apporteres. 

4. Hund og fører ved P3. Der kastes fra K1. H sættes ved P3, F går til 
P1 og kalder hjem. Fører samler op og afleverer til Tr.

Nærsøg Hunden sættes på afstand. Området markeres med tennisbolden. Der 
sendes ind. 
Næste gang tilbageholdes tennisbolden. Hunden stoppes. Sættes igang. 
Tennisbolden kastes ind. 
Tredje gang sendes ind fra et andet sted.

Ligeudsendings 
øvelse 

D1        D4 

D2       D3

Som gangen før, men start et andet sted eller gå den anden vej rundt 

Bære 
skinddummy

Hav evt hunden i snor. Vis hunden, at der bliver lagt godbidder i skålen. 
Lad den gribe eller samle skinddummyen op. Gå med hunden ved siden 
af fører. Få hunden i afleveringsposition og lad den aflevere 
skinddummyen. 
Send tilbage til belønningen. 
Hvis det bliver for meget med skinddummyen, laves øvelsen med en 
kanvasdummy.



6. lektion Begynderklassetræning
Markering, søg 
og 
ligeudsending

Danstrup Hegn. Laves som miniprøve. 

Lav markeringsarbejdet færdig med alle hunde

Søg Samme sted, hvor dummyen blev trukket 4. lektion 
Gradueres efter hundenes niveau. 

Niveau 1. 
Der lægges tre dummyer i halvmåne. 
Niveau 2. 
Der lægges et fuldt søg med syv dummyer. To bag grøften. To tæt på, 
lægges foran træstammer, så de er synlige for fører og risikoen for at 
hunden fristes minimeres.

Markering ved 
det sumpede 
område 
Kast med stang 

           

Fører står i den sydlige ende af det våde område. 
Begge dummyer kastes med stang, og hunden skal over det sumpede 
område og under et væltet træ for at nå nedfaldsstedet. 
Træner kaster en dummy over på den anden side af det fugtige område. 
Den lander synligt. 
Næste dummy kastes lidt tættere på sumpen og lander i blade og grene. 

Fører går til kanten af området med vand. 
Træner kaster en dummyen ud i vandet, kun få m ud. Fokus på ro på 
post og aflevering.

Selvtræning 

Ligeudsendings 
øvelse. 
Dummyer med 
vildt pels/fjer 

D1        D4 

D2       D3

Fire flag er i dag erstattet med fire fårehegnsstolper.  
Der er fire almindelige dummyer og fire skind/pelsdummyer til rådighed. 
De er alle placeret udenfor hundenes rækkevidde. 

Hvis hunden apporterer vildtdummyer pænt, bruges de til ligeudsendings 
øvelsen. Ellers bruges kanvasdummyerne. 

Har hunden brug for erfaring med at apportere vildtdummyerne, laves 
øvelse med at bære og afstandsbelønning, som beskrevet i lektion 5. 

Opsamlingsøvelse laves ved at lægge vildtdummyen synligt. 
Start 5-10 m fra dummyen med hunden i snor. Gå mod dummyen. Sig 
apport kort før dummyen nås. Lad hunden samle op, og gå videre. Ros 
og få en pæn aflevering. 
Hvis hunden ikke samler op med det samme, så går man bare videre. 
Hunden skal ikke have mulighed for at stå snuse, slikke eller rode med 
vildtdummyen. Forsøg igen. Efter et par gange vil de fleste hunde skynde 
sig at samle op, når dummyen passeres.


