KØREKORT FOR HUNDE – SØLV NIVEAU
1. LEG MED HUNDEN ( forgår i by )
Føreren skal lege med sin hund på en rolig og kontrolleret måde. Hunden skal vise glæde herved og føreren
skal kunne afbryde legen. Der kan evt. benyttes genstande som hunden er glad for, men legen må ikke bære
præg af en apporteringsøvelse.
2. SPADSERETUR PÅ FORTOV m.v. ( forgår i by )
Hund skal følge fører i slap line - også når fører eksempelvis drejer til siden og vender om. Der standses ved
fortovskant, hvor hunden roligt skal afvente til fører krydser vejen til det modsatte fortov. På turen skal hunden
roligt acceptere forstyrrelser fra f.eks. - cyklister, mennesker, andre hunde, kørestole, barnevogne, kondiløbere,
paraply osv.
3. INDKALD
Linen tages af hunden. Føreren går mindst 10 meter fra hunden og kalder den til sig. Hunden skal komme
direkte hen til fører og der afsluttes med at hunden forholder sig roligt tæt ved føreren. Når hunden er helt i ro
sættes linen på igen. Hunden kan evt. holdes af en hjælper, mens fører går væk.
4. FORBLIVE PÅ STEDET I LINE
Hunden er i line og kommanderes i ”dæk” position. Linen lægges ved hunden. Føreren går mindst 5 meter fra
hunden, der skal forblive på stedet i samme position i 2 minutter. Herefter gå føreren retur til hunden, samler
linen op og giver hunden ”fri”.
5. IND OG UD AF BIL ( forgår i by )
Hund og fører går med slap line hen til bilen. Hunden afventer roligt, at bildøren bliver åbnet, og først når
tilladelse bliver givet, må hunden hoppe ind i bilen. Bildøren lukkes. Hunden skal forholde sig roligt indtil døren
igen åbnes. Hunden skal ligeledes roligt afvente at få tilladelse til at forlade bilen igen. Vær opmærksom på, om
hunden kan tåle at springe ind/ud af bilen, eller om hunden har brug for at blive løftet.
6. FØLGE FØRER VÆK FRA FORSTYRRELSER
Fører går med hunden - i slap line - ind i en gruppe af mennesker og hunde (som er i bevægelse), der alle føres
i line. Fører tager linen af sin hund, går/løber væk fra gruppen og kalder på hunden. Hunden skal straks komme
ved kaldet og følge føreren væk fra gruppen. Ca. 15 meter borte fra gruppen stopper fører og hund. Linen
påsættes igen mens hunden forholder sig roligt.
7. HILSE KONTROLLERET PÅ MENNESKER ( forgår i by )
En venlig fremmed person hilser først på fører og derefter på hunden. Hunden må IKKE hoppe op ad den
fremmede. Fører skal kunne bremse hund med stemmen, hvis den viser tegn på at ville hoppe op.
8. IKKE TIGGE
Fører tager mad frem og spiser, mens hund er tæt ved i slap line. Dette skal hunden acceptere. Hunden må
ikke udvise anmasende tigge-adfærd eller stjæle af maden.
9. UNDERSØGES AF EN FREMMED
Hunden holdes af fører og skal forholde sig roligt, mens en venlig fremmed undersøger hundens mund, øjne,
ører, poter osv. grundigt. Hunden skal acceptere henholdsvis at sidde, stå og ligge, mens ”undersøgelsen”
finder sted.
10. ANSVAR OG PLIGT SOM HUNDEEJER
Fører stilles 8 relevante spørgsmål om hundeejerens ansvar og pligter i dagligdagen, hvoraf min. 6 skal
besvares korrekt.

