
                                                                                                                                                                     
 

KØREKORT FOR HUNDE 

bronze niveau 

 

 

1. SAMLE OP EFTER HUNDEN OG KONTROL AF ID  

Hver fører medbringer en eller anden form for Hm-Hm-pose (og skal selvfølgelig benytte den om nødvendigt). 

Hunden skal bære navneskilt, være lovmæssigt forsikret og tilmeldt Dansk Hunderegister. Fører være deltager i 

kørekort for hunde. Hunden skal forholde sig roligt, mens ID kontrolleres af bedømmer. 

 

2. HALSBÅND OG LINE 

Det er vigtigt, at halsbånd og line passer til hunden, og at føreren er i stand til at sætte det korrekt på hunden. 

Vær opmærksom på, at hunden ikke kan trække sig ud af halsbåndet. Der må kun anvendes halsbånd (uden 

pigge) eller fast sele. 

 

3. FØLGER I LØS LINE 

Hunden følger fører i slap line. Fører må ikke rykke i linen. Det skal vises, at hunden kan følge fører på både 

højre og venstre side. Der lægges vægt på at fører forstår at motivere hunden. Bemærk at der ikke er tale om 

konkurrencetræning. 

 

4. VENTER VED F. EKS. DØR/HAVELAGE  ( forgår i by ) 

Hunden - der er i line - skal vente, mens dør/havelåge bliver åbnet. Der sikres, at der er fri bane, fører og hund 

går igennem og hunden venter derefter roligt, mens dør/havelåge bliver lukket. 

 

5. OMGANG BLANDT MENNESKER OG HUNDE ( forgår i by ) 

Hunden følger fører i slap line rundt blandt en gruppe af mennesker – der er mindst 1 hund i gruppen. Fører 

standser op i gruppen og samtaler med en person i ca. 1 minut. Imens skal hunden forholde sig roligt i sit, stå 

eller dæk (stillingen er valgfri og må skiftes, men hunden skal forblive rolig ved førers side). 

 

6. FORBLIVE PÅ STEDET I LINE 

Hunden kommanderes i enten sit, stå eller dæk. Linen lægges ved hunden. Føreren går mindst 3 meter fra 

hund, der skal forholde sig i ro i 1 minut (et enkelt stillings skift kan accepteres). 

Herefter går fører retur til hunden. 

 

7. DAGLIG SOIGNERING 

Hunden skal roligt acceptere, at fører børster og berører den i forbindelse med den daglige soignering (2-3 

minutters soignering). 

 

8. UNDERSØGES AF EN FREMMED 

Hunden skal roligt acceptere at en venlig fremmed foretager en lettere undersøgelse af hundens pels, mund, 

øjne, ører, poter, den vil også bliv scannet for dens chip o.s.v. 

 

9. INDKALD 

Linen tages af hunden og fører skal kunne kalde hunden til sig fra mindst 5 meters afstand. Hunden skal blot 

komme glad hen til fører - ikke nødvendigvis indtage nogen position. Hunden kan evt. holdes af en hjælper 

mens fører går væk. Øvelsen afsluttes når linen igen er på hunden. 

 

10.  ANSVAR OG PLIGT SOM HUNDEEJER 

Fører stilles 6 relevante spørgsmål om hundeejerens ansvar og pligter i dagligdagen, hvoraf min. 3 skal 

besvares korrekt. 

 


