
                                                                                                   
KØREKORT FOR HUNDE 

Platin niveau 

1.Spadseretur på fortov med sit + dæk + stå (Laves i by ) 

Starter med plads, hunden følger fører i løs line, og accepterer roligt kraftige forstyrrelser fra f.eks. andre 

hunde, cyklister, børn/voksne, kørestol osv. Din hund skal også sidde, ligge og stå i line, afslutter med en 

plads ved siden af dig (4 separate momenter, der hver skal holdes i ca. 30 sek., uden at du tager yderligere 

kontakt til din hund) Mellem de enkelte momenter går i videre. 

 

2   Rolig gang på trappe. (Laves i by ) 

Din hund følger dig i løs line både op og ned ad trappen – begge gange standser du ca. midtvejs på trappen 

og din hund venter roligt på, at du giver den signal til at gå videre. 

 

3. Følger med forbi noget lækkert spiseligt. 

Starter med plads din hund følger dig uden line forbi en skål el.lign. med lækkert, velduftende indhold – 

hunden må vise interesse, men skal kunne standes med stemmen ( rimeligt neutralt stemmeleje), hvis den 

gør mine til at ville spise indholdet. Bedømmer viser indledningsvis skålen til hunden og placerer den ca. 5 

meter væk. Der afsluttes med at hunden kommer på plads. 

 

4  Kontrolleret frit følge + sideskift + sit 

Din hund er på plads, tæt uden at være i line over en afstand på ca. 25 meter. Undervejs skifter din hund til 

at gå på din højre side (gå bagom) og følger en kort afstand på denne side, inden den igen skifter over til 

venstre side (eller omvendt, vis hunden er vant til højre side). Undervejs laves også en dæk øvelse, hvor du 

standser op og beder din hund om at dække, så går du 5 meter fremad uden hund, vender om og går ned 

bagom din hund, som du så beder om ar følge med igen.  

5  Indkald under gang.. 

Starter med plads, du tager linen af hunden og beder den om at sætte eller lægge sig, så går du fra den, i rask 

tempo (i retning mod de andre kursister/hunde) og ca. 15 meter væk vender du dig kortvarigt om, kalder på 

din hund og forsætter så med at gå fremad væk fra hunden. Når din hund kommer hen til dig, får du den til 

at følge med dig ca. 5 meter, standser op og sætter stille og roligt line på, du må godt skifte retning væk fra 

kursisterne når hunden er kommet hen til dig, Der afsluttes med hunden kommer på plads. 

 

6  Hent genstand. 

Din hund forholder sig roligt ved din side i plads stilling uden line, medens du kaster en valgfri genstand ca. 

5 meter væk. Så beder du din hund om at hente genstanden og komme retur og aflevere den til dig. og 

indtager plads stilling 

 



                                                                                                   
 

 

 

7  Kontrolleret søgeøvelse. 

Starter med plads din hund forholder sig roligt ved din side uden line, medens du kaster en godbid et par 

meter væk. Så beder du din hund om at gå ud og opsøge godbidden og derefter kalder du den tilbage i plads, 

hvor den stille og roligt får sat line på. 

 

8  Forbliver på stedet uden line i dæk. 

Starter med plads ,du tager linen af hund og beder den om at dække i nærheden af bedømmer. Nu går du 

over til en figurant (ca. 10 meter væk) og standser op med ryggen til din hund og samtaler kort med denne 

fører og hilser bagefter på dennes hund. Du går nu tilbage til din hund og må gerne rose/forstærke den for at 

ligge og så går du fra den igen – denne gang går du 5 meter væk, standser op og vender front mod din hund. 

Din hund skal ligge dæk 2 minutter, inden du går retur til den, stå et kort øjeblik, mens den forsat ligger, og 

giver den så et signal til at måtte rejse sig. Afsluttes med hunden på plads. 

 

9  Afstandslydighed – sit-dæk-sit 

Du beder din hund om at sætte sig og går 2 meter væk fra den. Fra denne afstand beder du den først om at 

lægge sig og efter et lille stykke tid i denne position, beder du den igen om at sætte sig op. Hunden må flytte 

sig en hunds længe for hver stillings skift. Efter et lille stykke tid går du retur til den, står et kort øjeblik, 

medens den forsat sidder, og giver den så signal til at måtte rejse sig. og komme på plads 

 

10 Spørgsmål 

8 spørgsmål ud af 10, spørgsmål skal besvares rigtig, for at bestå. Føre skal optræde hensynsfuld i forhold til 

deres omgivelser, før , under og efter "køreprøven" Hvis hunden laver udfald mod mennesker eller hunde, 

eller udviser anden upassende adfærd, skal kørekortet tilbage holdes 

 


