
Danmarks civile Hundeførerforening.  
Kreds 1. 
Uddannelseudvalget. 
Side 4 - 60  

Opdateret den 15-11-2022. 
 

 
 
 
Instruktørgrunduddannelsens DcH´s øvelser 
 

Lineføring/fri ved fod: 

Sekvenstræning. Små momenter. 
Kontakt Ansigtskontakt, spænding og koncentration. 
Frejdighed Arbejdsglæde, førerbarhed og udstråling 
Hurtighed Hurtige belønninger og hundeførerens kropsprog. 
Præcision/korrektion. Træne med provokation og at være forberedt på fejl/3 sek. Reglen. 
Belønningsformer. Driftsmidler mad m.m. 

 
Stå, sid og dæk: 

Kontakt Ansigtskontakt, spænding og koncentration. 
Forståelse af kom-
mando. 

Sikkerhed = provokation. 

Hurtig belønning = 
Giver hurtig hund. 

3 sek. reglen. 

Tid på øvelsen. Sekvenstræning. 
Variation. Variation af øvelsen, ikke konkurrencetræning, momentindlæring og vigtigt ikke at 

lave indkald fra dæk hver gang. 
 

Apport: 

Byttedriftslege/glæde 
og hurtighed. 

Fase 1 drift, spænding og bæreglæde. 

Omvendt indlæring. Shaping. 
Arbejde med line= 
sikkerhed i øvelse. 

For at minimere fejl. 

Forståelse af øvelse. Momenttræning, sidde foran med apport og forhindre tyg. 
Belønningsformer. Fase 1/trækkeleg og bytte med bold/godbidder. 

 
Spring: 

Tryghed. ved brættet. 
Forståelse af komman-
doer og delkomman-
doer. 

Momenttræning. 

Beløn-
ningsmuligheder. 

Leg, bytte, godbidder og ros. 

Splitte øvelsen op i 
delmomenter. 

3 sek. reglen og variation. 

At springe med apport. Tilbagespring med apport og information om de forskellige klassers momenter. 
 

Fremadsendelsen: 
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Hurtig udløb. 100% udadrettet. 
Belønningsformer. Mad/bold. Hund belønnes for udløb. 
Driftsmiddel. Start indlæring synlig for hund, belønning altid hævet fra jorden. Tjek trækmidlet i 

hundehøjde målet at driftsmidlet er usynligt for hunden. 
Variation. Afdækning trænes separat, momenttræning og altid stokke også iøjnefaldende. 

 
 
 
 

Rundering/eftersøgning: 

Vi skal have en drift. Rundering = spænding på figurant. 
At opsøge en figurant er 
en næseøvelse. 

At forstå at arbejde med vinden, selvstændighed. 

At få tillid til figuranten. Gennem drift (fodringslege). 
Forstå kommandoen. At sætte hund i stemning. 
Lære at gå efter hånd-
tegn. 

Indlæring af retning, at lære gennemløb ved bevaring af kontakt med hundeføre-
ren. 

Halsgivning. Spænding, glæde, drift og bevogtning. 
Belønningsformer. Driftsmidler/mad, belønne hunden på rette tidspunkt. 
Momenttræning. Figurant i stående, liggende, siddende og mere eller mindre skjult, delmål og 

provokation. 
 

Spor: 

Dapspor.  
Langsom tempo. Redskab: Mad/lydighed. 
Arbejde med vindfærd. Start i medvind derefter sidevind modvind og til sidst knæk og spidser. 
Belønningsformer. Mad og driftsmidler, genstande indlæres ved siden af sporarbejdet. 
Knæk og spidser. Indlæring foregår i kort snor. 
”Det perfekte spor”. Se en virkelig dygtig E hund gå spor. 
Momenttræning. Split øvelsen op. 
Lydighed på sporet. Provokation for at fremme sikkerhed. 
Værktøjer. Orientering om halsbånd kontra sporsele og at man ALDRIG går spor uden 

belønning. 
 

Frit søg: 

Hente/bringe. Fase 1. 
Hundens arbejde. Forståelse af vindfærtens betydning og færtområdet. 
Start indlæring. Genstanden kastes, fært ind mod hunden som ser på. Husk at lave slutdrift. 
Belønningsformer. Fase 1, bytte med bold/godbidder. 
Ro på hundefører i øvel-
sen. Hunden arbejder 
selvstændig. 

Variation. 

Genstande. Moment træning, fremmede genstande, variation af sværhedsgrad (også på feltet) 
– giver hunden større kondition i søget og en reduktion af størrelsen på gen-
stande – giver mere effektiv søg. 
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