
                      
KØREKORT FOR HUNDE Guld niveau 

 

1. SPADSERETUR PÅ FORTOV mv. I VARIERET TEMPO  ( forgår i by ) 

Hunden starter i plads stilling, hunden følger fører i løs line, på begge sider af fører - også når fører skifter 

retning og tempo. Der standses ved fortovskant, hvor hunden roligt skal afvente førers tilladelse, før hund og 

fører går over gaden til det modsatte fortov. På turen skal hunden acceptere forstyrrelser fra f.eks. andre 

hunde, cyklister, børn/voksne, kørestole, barnevogne, kondiløbere osv. Øvelsen slutter med hunden på plads  

 

2. BLIVE HOLDT AF EN FREMMED  ( forgår i by ) 

Hunden holdes af en venlig fremmed, mens føreren går ud af syne i en kort periode (mindst l min). Hunden 

skal forholde sig roligt imens.  

 

3. INDKALD UDEN LINE 

Fører går mindst 10 meter væk fra hunden og kalder hunden på plads , hunden skal komme på plads, i rimelig 

nærhed af fører, Der afsluttes med at hunden følge fører i rimelig nærhed (uden line) over en afstand på 

mindst 10 meter. Øvelsen slutter med at hunden er i plads stilling 

 

4. KONTROLLERET FRIT FØLGE 

Hunden starter på plads, der ikke er i line, men er under kontrol, skal følge sin fører i rimelig nærhed over en 

afstand på ca. 25 meter. Der skiftes retning minimum 2 gange undervejs ligesom de passerer en anden fører 

med en hund i line. Der afsluttes med en sit-dæk-stå, Øvelsen slutter med hunden kommer på plads  

 

5. FORBLIVE PÅ STEDET UDEN LINE 

Hunden dækkes af, uden line, og fører går mindst 10 meter fra hunden, der skal forholde sig i ro i 2 minutter. I 

løbet af de 2 minutter, går føreren ud af syne et kort øjeblik (ca. 10 sek.). Fører returnerer til hunden, sætter 

linen på og giver hunden ”fri”. 

 

6. SENDE HUNDEN I ”SENG” 

Fører medbringer hundens kurv, tæppe eller lignende, som placeres mindst 5 meter fra hund og fører. Fra en 

plads stilling sender fører  hunden frem til tæppet, hvor hunden villigt skal gå hen, lægge sig og forblive i ro. 

Hunden må få 1 ”hjælpesignal”. Fører går derefter til hunden, der roses. Øvelsen slutter med hunden kommer  

på plads. 

 

7. STOPPE HUNDEN 

Hunden bevæger sig frit omkring fører uden line. I en afstand af ca. 10 meter fra fører stoppes hunden i enten 

sit, stå eller dæk. Fører går derefter til hunden - roser hunden får den i plads stilling og sætter linen på. 

 

8. EFTERLADE HUNDEN  ( forgår i by ) 

Hunden bindes af i en max. 2m. lang line, og føreren går ud af syne i ca. 3 minutter. Hunden skal roligt afvente 

at føreren kommer retur (hunden må ikke hyle, gø eller lignende og være til gene for omgivelserne). 

 

9. OMGÆNGELIGHED VED MAD  ( forgår i by ) 

Starter i plads, et tyggeben eller lignende (noget spiseligt, hunden gerne vil have) lægges indenfor hundens 

rækkevidde. Hunden skal vente roligt og efter ca. 3-5 sekunder får den tilladelse til at tage tyggebenet. Hunden 

skal ligeledes acceptere at føreren på et tidspunkt roligt tager benet fra den. Føreren skal kunne kontrollere 

hunden alene ved brug af kropssprog og stemme. 

 

10. ANSVAR OG PLIGT SOM HUNDEEJER 

Fører stilles 10 relevante spørgsmål om hundeejerens ansvar og pligter i dagligdagen, hvoraf min. 8 skal 

besvares korrekt. 


