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HUNDETRÆNING PÅ 1. KLASSE

Schæferhundens 10 bud
1. Mit liv varer kun få år. Tænk på det før du 

adopterer mig. 

2. Gør mig tillidsfuld, du er hele mit liv 

3. Giv mig tid til at forstå, hvad det er, du 
forlanger af mig. 

4. Vær ikke vred på mig længere tid ad 
gangen og spær mig ikke inde som straf. 

5. Du har dit arbejde, dine fornøjelser, dine 
venner. Jeg har kun dig. 

6. Tal med mig - selvom jeg ikke forstår dine 
ord, så forstår jeg din stemmes klang. 

7. Husk at jeg aldrig glemmer, hvordan du er 
mod mig. 

8. Slå mig ikke. Mine tænder kan med lethed 
knuse din hånd, jeg bruger dog ikke min 
magt. 

9. Tag dig godt af mig, når jeg bliver gammel 
eller syg - Jeg vil altid være der for dig. 

10. Enhver adskillelse fra dig betyder sorg for 
mig. Alt bliver lettere, fordi jeg har dig og 
fordi jeg elsker dig!

Schæfer fra hvalp til voksen 
Familien Fuglsbjerg fra Vildbjerg, har haft flere hunde og også forskellige 
racer. Især schæferen har gjort stort indtryk på familien. Derfor har Ole 
Fuglebjerg samlet denne artikel med observationer og gode råd om racen.

Af: Ole Fuglsbjerg



Hvalpens udviklingsfaser

1. til 2. uge Den vegetative fase:
Hvalpen sover og spiser primært. Begyndende udvikling af sanserne, specielt lugtesansen. Ca. 2 
uger gammel, begynder hvalpen at kunne se og høre.

3. uge Overgangsfasen: 
Udvikling af sanserne, hvalpen begynder at gå på opdagelse i det meget nære område. Hvalpen 
skal have ro i de første 3 uger. Efter 3. uge begynder de at forlade kassen.

4. til 7. uge Prægningsfasen: 
Billede af artsfæller fastlægges for al fremtid. Kontakt med mennesker er essentielt af hensyn til 
opfattelsen af disse artsfæller. Prægning på føde, brug af næse til opsøgning af føde. Udvikling af 
bevægelser gennem leg. Syn og hørelse er udviklet.

8. til 12. uge Socialiseringsfasen / meget vigtig: 
Varig indlæring begynder. Tiltagende lederprægning, tætte bånd til flokleder, samarbejde, jagt- og 
kamplege, opdragelse, disciplin og byttedrift. Kalde / børn / spor / træk / bold / korte gåturer.
Hvalpetræning kan begynde ved 10 til 12 uger. Hvalpetræning skal i starten være korte intervaller. 
(Socialiseringsfasen fortsætter).

13. til 16.uge Rangordensfasen - Dominansfasen / kritisk fase: 
Den halve kønsmodning, lømmelalder, øget aggressivitet og lyst til at
dominere. Psykisk overlegenhed er vigtigere end fysisk overlegenhed, forøget produktion af 
kønshormon, rangordensstridigheder, aggressivitet og uro i flokken. I naturen stærk binding til 
voksne artsfæller med højere i flokken.

5. til 6. måned Flokdannelsesfasen: 
Rolig periode, stigende behov for flokdannelse, fysisk og adfærdsmæssig stabil periode. Indlæring 
uden tvang / straf grundet manglende psykisk modning. (Tandskifte er godt i gang).

7. til 10. måned Pubertetsfasen / krittisk fase: 
Fysisk kønsmodning, forskydninger i hormonbalancen, psykisk ustabilitet. Tævens 1. løbetid. Han-
nerne begynder at lette ben. Atter tendens til at ændre rangorden, afledning frem for magt.
Undgå konfliktsituationer hos dominanssvage hunde, stor dominans skal her dæmpes. Denne 
regel, dominans, gælder i øvrigt hele livet. Denne periode kaldes også spøgelsesaldren, fordi din 
hvalp pludselig kan blive bange for alt muligt. Et blad, en lyd eller noget andet. Vis du er rolig.

11. til 17. måned Dressurperioden: 
Psykisk og fysisk rolig periode, ro til at modtage indlæring, egnet til at modtage et større 
uddannelsesprogram.

18. til 24. måned Psykisk kønsmodning  / krittisk fase: 
Dominans-ytringer fra hunde med stor dominans, konfliktsituationer hos dominanssvage hunde. 
En vis forsigtighed med dressurarbejdet i perioden. Vigtigt at have et helt klart lederskab, lydighed 
og kontakt på plads. Altid positiv forstærkning af ønsket adfærd.

Angivelse af ugenumre er retningslinjer, og kan varierer afhængig af hundens race.
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De første dage og nætter
Hvalpen bliver hurtigst tryg i sit nye hjem, hvis du lader 
den være i din umiddelbare nærhed de første par dage 
og nætter. (Meget gerne længere tid) Husk på, at hvalpen 
kommer fra trygge, kendte omgivelser, hvor den har haft 
selskab af både sin mor og sine søskende, og nu er den 
pludselig alene et fremmed sted. Lad derfor hvalpen sove 
ved siden af sengen, eller læg dig på en madras der hvor 
du siden hen ønsker, at hvalpen skal sove.

Når hvalpen efter en tid er faldet til kan du trinvis flytte 
kurven ud af soveværelset og ud på gangen eller der hvor du 
ønsker at hvalpen skal sove. Denne metode virker hver gang 
og er ikke stressende for hverken dig eller hvalpen.

Få mest muligt ud af at holde hund
Hvis du fra starten forstår at vise din hund, at du holder af 
den, vil du opleve, at den giver følelsen tilbage i fuldt omfang.

Tillid er grundlaget for ethvert menneske / hund forhold. 
Denne tillid styrkes og oparbejdes gennem en sund og kærlig 
indstilling til sin hund. Uden kærlighed — ingen tillid. Kærlig-
hed og tillid binder mennesket og hunden sammen i en forbin-
delse, der bliver stærkere og stærkere med årerne.

Det er nemt at anskaffe sig en hvalp. Det er straks meget 
mere krævende, når hvalpen skal opdrages, indpasses i 
familien og socialiseres til de nye omgivelser. For slet ikke at 
tale om at træne den. Det kræver viden og forståelse for, hvad 
man har med at gøre. Dette være sig ligegyldigt om hvalpen 
blot skal trænes til at være en god familiehund, eller man øn-
sker at gå videre med hundesporten enten som udstiller eller 
indenfor konkurrencer. 

Der findes rigtig meget litteratur, der omhandler træning af 
hund, men vi vil klart anbefale dem, der handler om, hvordan 
man gennem leg på en positiv måde kan bygge et godt 
forhold op til sin hund, for derigennem at opnå en lydig og 
samtidig glad hund. Når man som hundefører oplever dette 
fællesskab, som kærlighed og tillid giver, oplever man noget, 
som man simpelthen ikke kan undvære.

Forståelse for hinanden, hund og fører, er vigtigt. Forstår man 

EN GOD START MED DIN NYE HVALP
ikke hinanden, kan man ikke arbejde rigtigt sammen. Både 
menneske og hund kan udtrykke sig med lyde og kropssprog. 
De signaler, som hunden udsender via kropssprog, er vigtige 
at kende og forstå. Men det er også vigtigt at forstå, at man 
som hundefører også udsender en masse signaler via kro-
pssprog.

Hunden er født med evnen til at meddele sig gennem signaler. 
Mennesket er født til at meddele sig primært gennem lyde. 
Derfor er vi faktisk ikke ret gode til at tyde hundens signaler. 
Men det kan læres, og det gøres først og fremmest gennem 
leg. Hunden vil prøve at forstå, hvad det er vi vil, ved at iagt-
tage vores mimik og kropssprog. 

Den læser vores stemninger og forsøger at forudsige, 
hvordan vi vil reagere. Vi skal som hundeejer også prøve at 
læse hundens mimik og kropssprog for at kunne forudsige, 
hvad hunden vil foretage sig, og hvordan den vil reagere.
Vigtigst er det et være klar over, at signaler går begge veje, og 
man må ikke glemme at tage hensyn til deres virkning.

Rangorden er vigtig i forholdet mellem hund og fører. Hunden 
er født med evnen til at indordne sig i et fællesskab og flok. 
Den familie, hvor hunden bor, er dens flok, og her skal den 
finde sin plads. Her skal den indordne sig, hvilket ikke er det 
samme som at underordne sig. I ”gamle” dage, trænede vi 
meget hunden med tvang — den skulle underordne sig og 
lystre betingelsesløst. 

Nu træner vi meget på lyst og motivation, men hvis vi har 
fået etableret den rette rangorden, så der ikke er nogen som 
helst tvivl om, hvem der er lederen, så vil vi også få en hund, 
der lystre os betingelsesløst, men det vil være fordi den selv 
har lyst.

Fungerer rangordenen ikke rigtigt, vil hunden, fordi den følger 
sine instinkter, reagere for at bringe tingene i orden. Og den 
vil lige så stille prøve at tage føringen. Det er vigtigt at denne 
rangorden allerede etableres i hvalpetiden, og at den opre-
tholdes og uddybes livet igennem.

Husk at der altid skal være tillid, forståelse og rangorden. 
Så vil din hund gå igennem ild og vand for dig.
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Lær din hund at være alene hjeme
Når hvalpen, efter nogle dage, er faldet godt til i de nye omgiv-
elser, er det tid til at starte alene hjemme træningen. Hunden 
er et flokdyr, og det er derfor unaturligt for den at blive ladt 
alene i kortere eller længere perioder. 

Begynd træningen når hvalpen er træt og har været ude 
og besørge. Det er vigtigt at du placerer hvalpen, med dens 
kurv og legetøj, et sted den er tryg ved og vant til at være. 

Afled dens opmærksomhed med et tyggeben og forsvind 
ud af syne nogle få minutter. Tag ikke afsked med hunden, 
men gå blot væk. Ideelt skal du returnere før hunden bliver 
urolig. Gentag alene-hjemme træningen i få minutter flere 
gange dagligt. Udvid gradvist tidsrummet hunden er alene, 
men gå ikke for hurtigt frem.

Undgå ulykker med hvalpen
Gennemgå huset og hvalpens omgivelser og gør dig tanker 
hvor den kan komme til skade. Her er nogle eksempler på 
hvad der kan gå galt:

 
Trapper. - kan falde ned.
En Schæferhund må først gå på trapper når dens knogler er 
færdigudviklet 

Blottede eller løse el-ledninger.
Luk dørene til roderum, værksted og andre rum du ikke 
behøver at have adgang til. Sørg også for at fjerne nips-
genstande, dyre italienske lædersko og arvestykker du ikke 
ønsker at hvalpen sætter tandmærker i.

Åbne brønde og dybe huller med vand. 
Swimmingpools med høje kanter. Gammel vand med alger i 
fuglebade eller ligende. Hvis du bor nær trafik kan det være 
nødvendig med et trådhegn. 

Gift 
Alle slags gift, kemikalier og maling - eller andet hunden kan 
drikke. Rotte- og musegift skal straks behandles ved dyrlæge.
Kølervæske (etylenglykol). Smager sødt, hvilket får hun-
den til at ville drikke det. Stoffet er ekstremt giftigt og giver 
nerveskader. Et forgiftningstilfælde af denne type er som 
regel dødeligt, hvis dyret ikke kommer meget hurtig under 
behandling. (Også om søndagen).

Snegle
Snegle kan bære parasitten fransk hjerteorm, hvilket kan 
medføre alvorlige helbredsproblemer, for din hund. 

Svampe 
Der er mange svampe i naturen, og en del af dem er yderst 
giftige for både dyr og mennesker.

Vigtigt: 
Pas særlig på med små hvalpe - de gnasker i alt. I tilfælde af 
forgiftning er den vigtigste overlevelsesfaktor tiden mellem 
forgiftningen og påbegyndelsen af behandling. 

Ting som din hund aldrig må spise
Det der er lækkerier for os mennesker, kan være det rene gift 
for vores hunde. Det kan skade hundens organer, hvis den får 
en eller flere af følgende madvarer.

Chokolade 
Det er en af de store syndere. Og lige så lækkert det er for os, 
lige så farligt er det for hunde. Chokolade indeholder stoffet 
theobromine, som hunden kan dø af, hvis den spiser det i 
større mængder. Jo mørkere chokoladen er, desto farligere 
er den. 30 gram chokolade er nok til at slå en hund på 15 
kilo ihjel. Theobromine får hundens hjerte til at slå meget 
hurtigere og kan føre til hjerteanfald. Stoffet kan også irritere 
mave-tarm-kanalen og give maveblødninger, der kan være så 
voldsomme, at hunden kan dø i løbet af nogle få dage.

Rosiner og vindruer 
Kan give hunden alvorlige nyreproblemer, som kan føre 
til nyresvigt og dermed være dødelige. Hvilke stoffer der 
ødelægger nyrerne, er ikke helt afdækket. Den giftige dosis er 
fra én til otte rosiner eller vindruer pr. kilo kropsvægt. Det er 
ikke alle hunde, der bliver syge. Nogle dyr kan spise rosiner 
og vindruer hele deres liv, uden at de på noget tidspunkt bliver 
syge. Andre hunde kan dø, af kun ganske små mængder.

Nødder
Især valnødder og macadamianødder, er giftige for hunde og 
kan føre til alt lige fra opkast til lammelser og død. Inden for 
12 timer kan hunden udvikle forskellige symptomer, som at 
miste balanceevnen, få feber og kaste op. Symptomerne kan 
forværres, hvis hunden har spist nødderne i chokolade.

Løg og løgplanter
Enhver form for løg – også blomsterløg – indeholder nogle 
giftstoffer, der kan ødelægge dyrets røde blodlegemer og give 
pludselig blodmangel og vejrtrækningsproblemer.

Avocado  
Denne frugt indeholder stoffet persin, der antages at være 
meget giftigt for hunde og de fleste andre dyr. Persin findes 
både i frugtkødet, stenen og planten. Det giftige stof kan give 
akut celledød i hjertemuskulaturen og i mælkekirtlerne.

Kerner 
Æblekerner, kirsebærsten, blommekerner og abrikossten 
indeholder giftstoffet cyanid, der er ekstremt giftigt. Nogle få 
æblekerner gør måske ingen skade, men hvis hunden går i 
gang med at gnaske nedfaldsblommer eller kirsebær i sig, 
kan det blive en dødelig affære

Kunstige sødemidler 
Sukkerstoffet xylitol, som blandt andet findes i slik, kan forår-
sage et pludseligt fald i hundens blodsukkerniveau. Hunden 
kan begynde at kaste op, ryste, blive sløv og i alvorlige tilfæl-
de få kramper og blive bevidstløs

Tomater og macadamianødder 
Disse kan forgifte hunden. Symptomerne vil være savlen, 
besværet vejrtrækning, kolik, opkastning, diarre eller svær 
forstoppelse.

Alkohol  
Det påvirker dyr på samme måde som mennesker - bare 
kraftigere, fordi de fleste hunde er mindre end os. Selv små 
mængder øl eller alkohol kan få hunden til at kaste op.
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Kaffe
Kaffe og the indeholder koffein, som påvirker hundens central-
nervesystem og hjerte. Hunden vil blive rastløs, få hjerteprob-
lemer, muskelsitren og kaste op. Der er også koffein i kaffe-
grums, cola og energidrikke som f.eks. Red Bull.

Mange hunde elsker æbler. Det må de også gerne spise, men 
du skal altid undgå, at de spisert kernerne.

Hundens sprog
Vil man sin hund det godt, skal man lære at forstå sin hund, 
den store arv fra ulven og de medfølgende behov. Man bør 
sætte sig ind i, hvordan hunden opfatter verden samt forstå 
dens mimik og kropssprog. Gør du det og tilbringer du masser 
af tid sammen med hunden, vil du ikke bare få menneskets 
bedste ven, du vil også være hundens bedste ven!

Venlig adfærd
hunden skubber til dig med sin bagdel
hunden hilser på dig og logrer med halen 
hunden læner sig tydeligt ind til dig 
hunden lægger sit hoved på dit lår (når du sidder)

Hunden er glad:
hunden har store øjne og ørerne oppe
hundens opmærksomhed er rettet mod dig
hunden smiler med tungen ude
hunden bukker sig med forbenene

Hunden har en selvsikker adfærd:
hunden står ret op med strakt hals
hundens ører er fremme og oppe

Hunden har en nervøs og usikker adfærd:
hunden bevæger sig forsigtigt frem
hundens ører ligger ned
hunden laver overspringshandlinger, når den får en ordre
hunden løfter poterne imod dig

Hunden har en bange adfærd:
hunden gør sine øjne smalle, lægger sine ører ned og “smiler”
hunden trækker vejret hurtigt eller gisper efter vejret

Hunden er syg eller har det dårligt:
hunden savler ukontrolleret.
hunden virker slap og uinteresseret
hunden vil ikke spise eller drikke
hunden kaster op

Hunden har en aggressiv adfærd:
hunden snerrer, snapper eller blotter sine tænder
hundens ører ligger ned

Hunden er hyperaktiv og virker stresset:
hunden gør insisterende og er påtrængende
hunden reagerer ikke på dine kommandoer
hunden trækker og gør voldsomt

Det er en god ide at sætte sig ind i din hunds kropssprog, men 
det er også vigtigt at forstå kropssproget, fordi du kan bruge 
det aktivt i din egen kommunikation med hunden. Mange bid-
skader kunne være undgået, hvis bare man forstod de meget 
klare signaler hunde sender til omgivelserne. Denne artikel 
er slet ikke uddybende, men søg “hundens kropssprog” på 
google, så vil du blive hjulpet godt på vej. 
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Sådan bliver din hund renlig           

Indledning
Allerførst skal man forstå, at en lille hvalp har en blære og en 
mave, som er meget mindre end den, som en voksen hund 
har. Den skal derfor besørge meget oftere end den voksne 
hund. Det er også vigtig viden, at det muskelsystem som 
holder på afføring og indholdet af blæren, slet ikke er udviklet 
og trænet til det. Logikken for hvalpen er, at tømning af disse, 
sker når det sker - helt automatisk. Selve processen med at 
træne renlighed er altså en kognitiv proces, hvor hvalpen skal 
lære at kontrolerer denne automatiske proces, og kun gøre 
det når det er det den aktivt ønsker at gøre. 

Du må ALDRIG skælde hvalpen ud over et uheld. Det er 
dit ansvar, som hvalpen’s ejer, at få taget det i opløbet. En 
hvalps mave vokser i samme takt som hunden, og forvent 
derfor ikke mirakler fra den ene dag til den anden, De fleste 
hvalpe bliver som regel helt renlige indenfor 2 - 3 uger.

Her er nogle gode retningslinjer til dig der skal igang med 
at træne renlighed med din nye hvalp.

Gå ud ofte
Bær hvalpen ud, så snart den vågner, når den har spist eller 
drukket, og når den har leget. Sæt den ned lige uden for 
døren. På den måde vænner du hvalpen til tanken om, at man 
besørger udendørs - ikke inde. Jo sjældnere den får chancen 
indendørs, desto hurtigere går det at forstå systemet. Straks 
den tisser eller det der er større, så ros og beløn for det, og 
bær igen hvalpen ind. Tisserutiner er IKKE lege og snuse, 
men kun besørge.

Drop natmaden
Server dagens sidste måltid et godt stykke tid før sengetid. 
Giv også hvalpen mulighed for at tisse en ekstra gang, inden 
I går ind i huset efter den sidste aftentur, især hvis I har leget 
og tumlet undervejs. Hvalpe såvel som voksne hunde glem-
mer at tisse, hvis de har det sjovt og leger.

Undgå aviserne
Der findes masser af teorier om, hvordan man gør en hvalp 
stueren. En af de meget udbredte ideer er, at dække hele 
gulvet med aviser og så efterhånden mindske det tildækkede 
areal, indtil der blot er en enkelt avis tilbage. 
Den metode er ikke nogen god idé. Den lærer ikke hvalpen at 
besørge udendørs - men indendørs på en avis.

Gør grundigt rent
Hunde har en tendens til at ville tisse de “gode” steder, hvor 
der lugter lidt af tis i forvejen. Gør ordentligt rent, hvis hvalpen 
har tisset indendørs. En hjemmelavet blanding af halvt eddike, 
halvt vand fjerner lugten. Også en Rodalon opløsning kan 
anvendes.

Vær ødsel med ros
Ros altid hvalpen, når den gør det rigtige. Stor ros, hver gang 
den besørger udendørs - og ikke en lyd, når der sker et uheld 

indendørs. Hvalpen vil gøre alt, hvad den kan, for at du skal 
være glad. Derfor er det sådan, at jo gladere du bliver når det 
gør det ude, jo mere vil den forstå, at det faktisk kan betale sig 
for den at lægge både stort og småt udenfor huset.        

Vigtig viden.
En hvalp skal næsten altid tisse umiddelbart efter at den har 
sovet, leget eller spist. Så udnyt det til din fordel. Når den lige 
har sovet, så bær den straks ud, og ros når den tisser. Hvis 
du tænker, jeg kan lige lukke døren op, så når den med stor 
sikkerhed at tisse på vej hen til døren. Når den har besørget, 
så bærer du hvalpen ind igen. Senere kan du gå tur.

Høje lyde - udrykning - fly - skud - nytårsaften 
Det er meget enkelt at lære hvalpen at ignorerer høje lyde. 
Hvalpen gør nøjagtig, som den ser menneskene gøre.

Eksempel
Hvis du farer ud for at se, hvad der sker, når der kommer 
en udrykning, så vil hunden også gøre det - og den vil 
selvfølgelig også gø. Den vil ikke alene gøre det denne ene 
gang. Den vil gøre det resten af livet - også om natten når du 
gerne vil sove.

Hvis du derimod lader som ingen ting, og er fuldstændig 
upåvirket - ja så er det sådan hunden vil reagerer i fremtiden.
Det samme kan skrives om alle specielle lyde - lavtgående fly, 
fyrværkeri nytårsaften og skud ol.

Vigtig
Det er vigtigst at reagerer rigtig første gang lyden kommer. 
Derfor kan det indøves.

Høje lyde
Tag din hund med hen til en jernbane og være fuldstændig 
upåvirket og rolig, når toget køre forbi. Du må ikke engang 
se på hunden, for at se hvordan den reagerer. Ros gerne og 
beløn hvalpen for at forhold sig roligt.

Skud
Tag din hund med  i schæfer klubben og aftal at øve skud. Sid 
med ryggen til skuddene og lad dem komme langsom tættere 
på. Husk - du må ikke engang se på hunden når skuddet lyd-
er. Men igen ros og beløn hvalpen for at forhold sig roligt.

Det er vigtig at lave øvelserne medens hunden er hvalp.
Det er selvfølgelig også godt at øve flere gange, 
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Hvalpen bider i hænder og tøj
Der er mange meninger om hvalpebidning - her er min, for 
jeg anerkender at hvalpe bider og gudskelov for det! Hvalpe 
lege-slagsmål og lege-bidning er essentielt for at din hvalp 
kan udvikle en “blød mund” som voksen. Hvalpebidning er 
normalt, naturligt og nødvendigt! 
 
Hvalpebidning forårsager sjældent alvorlig skade, men mange 
bid er ret så smertefulde og udløser en passende reaktion – 
et pib og en pause i en ellers yderst fornøjelig legesituation. 
På denne måde lærer din hvalp at dens skarpe tænder og 
svage kæber kan give smerter. Da din hvalp nyder lege-slag-
smål, vil den begynde at hæmme styrken i bidet, således at 
legen fortsætter. Derfor vil din hvalp lære at” legebide” for-
sigtigt før den har udviklet sine formidable tænder og stærke 
kæber som voksen hund. På samme måde lærer hunde det 
indbyrdes. At forbyde en ung hvalp overhovedet at bide, kan 
give en umiddelbar og midlertidig lindring, men det er po-
tentielt farligt, fordi din hvalp ikke vil lære at dens kæber kan 
forårsage smerte. Konsekvensen heraf, hvis hunden nogen-
sinde provokeres eller forskrækkes som voksen, kan være at 
det resulterende bid er meget smertefuldt og kan forårsage 
stor skade.

Har du tænkt over, hvorfor hunde (og ikke mennesker) netop 
har disse sylespidse hvalpetænder? Det er fordi, hunde kan 
lære bidehæmning (og derfor at de rent faktisk bider) og det 
kan mennesker ikke.

Naturligvis skal vi udnytte lege-bidning fornuftigt, men kun 
på en progressiv og systematisk måde. Hvalpen må lære at 
hæmme styrken i sit bid, før hvalpebidningen kan forventes 
lagt på hylden. Så snart din hvalp har udviklet en blød mund, 
er der masser af tid til at hæmme frekvensen af dens nu blø-
dere måde at gøre det på.

At lære din hvalp at hæmme frekvensen er en totrins pro-
ces: først lærer du din hvalp at mens det at tage omkring er 
OK, må hvalpen lære at når du siger ”Av-pib” stopper den og 
derefter lærer du hvalpen slet ikke at tage omkring.

Det er ikke nødvendigt at skade eller forskrække din hvalp 
for at lære hvalpen at bide gør ondt. Et simpelt ”Av-pib!” er 
tilstrækkeligt. Hvis din hvalp genkender dit ”Av-pib” og stopper 
med at bide, roser du og giver en lækker guf og genoptag-
er det I havde gang i. Hvis din hvalp ikke stopper, siger du 
igen ”Av-pib”, rejser dig og går væk i ca. 30 sekunder – dvs. 

din hvalp har lige mistet sin legekammerat. Når du kommer 
tilbage, genoptager du hvad I lavede.

Forsøg aldrig at tage fat i halsbånd, nakke, at skubbe, 
puffe eller lignende. Gå i stedet for væk selv! Du er hverken 
irriteret, vred eller hidsig – hvalpen mister bare sin legekam-
merat! Måske er det fordi det er kørt lidt for højt op og måske 
er det dig selv, der kører hvalpen op i et gear, hvor det samme 
mellem to hvalpe aldrig var sket!

Så snart din hvalps bid ikke længere gør ondt, skal du 
fortsat lade som om at det gør ondt. Tag imod de lidt hårdere 
nap med et ”Av-pib”, som du nu bedst kan lave en pseudo 
smerte lyd. Din hvalp vil hurtigt fange det ”Ups – disse men-
nesker er bare så supersensitive. Jeg må vist hellere være 
meget nænsom, når jeg bider dem”. Trykket fra din hvalps bid 
vil progressivt blive mindre indtil lege-bidning bliver til lege-ta-
gen- omkring.

Så snart din hvalp ikke længere lægger tryk på, men bare 
tager omkring, så – og kun så – lærer du hvalpen at redu-
cere frekvensen af tagen omkring. Du kan fx lære hvalpen, 
hvad ordet ”hovsa” betyder ved at håndfodre hvalpen i disse 
situationer. Hver gang din hvalp tager omkring, siger du stille 
og roligt ”hovsa” og splitsekundet efter vifter du med lækker 
guf max. 2 cm foran hvalpens næse. Da hvalpen ikke kan 
snuse og holde omkring samtidigt, vil den slippe og du roser 
og giver guffen. Du kan også bare vente på at hvalpen slipper 
og så i samme splitsekund rose og give guf.

Mange mennesker (især mænd og børn) leger vildt nede på 
gulvet med hvalpen eller hunden – de ruller rundt og jo mere 
hvalpen gør og knurrer, jo sjovere er det. Hvalpen tager fat i 
tøj, hår, arme og ben (det gør hunde, fordi de er hunde) og det 
har ingen ende, fordi det ikke gør ondt, før tænderne rammer 
huden. Når det så bliver for meget, på den forkerte dag og 
på det forkerte tidspunkt, ja så kan det være nok og da vi kun 
er mennesker, kommer vi måske til at tage fat i hvalpen og 
lægger den om på ryggen og skælder og smælder. Hvalpen 
forstår intet. Du sagde jo ikke pib, som en hund ville have 
gjort. Jeres relation har fået et ar!

Derudover kaster mange mennesker med bolde, pinde, 
pibedyr og klude i en mængde, så hvalpen bliver utrolig 
årvågen overfor al bevægelse (det gør en hund, fordi den 
er en hund) og det ligner mest af alt en fiksering på enhver 
bevægelse. Det bliver lynhurtigt et stort problem, ikke bare for 
familien selv, men for alle mennesker og andre hunde som 
hvalpen møder. 

Hvalpen har hurtigt lært derhjemme at det er sådan at 
man er sammen og en dag løfter et uskyldigt barn en arm 
og vupti, der sidder hunden. Hunden tror bare det er sådan 
vi gør. Du har godt og grundigt lært din hund at styrke sit bid 
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mere og mere og det er det omvendte du skal gå efter. Det er 
ikke nemt at slippe af med igen. Hunden er stresset og ingen 
kan holde ud at være i nærheden af den og derved bliver 
hunden hurtigt isoleret mere og mere.

Derfor lad være med at kaste med ting og sager og lad 
være med at lege brydning. Der er mange klubber, hvor man 
som menneske kan gå til brydning.

Til hvalpekurser og til arrangerede hundemøder kan 
hvalpen boltre sig med ligesindede. På denne måde har 
både hvalp og menneske en reel mulighed for at lære noget 
fornuftigt. Vi kan sagtens lære hvalpen at hente ting og sager 
til os, men ikke ved bare at kaste rundt på må og få. Det vil 
altid være dit ansvar – og især hvis der er børn i familien – at 
fremstå som et godt eksempel. Og hvalpen gør stort set kun, 
hvad den lærer fra omgivelserne. Husk også at børn oftest 
kopierer, hvad forældre gør!

Det er svært at få børn til at stå stille og fattet, når det gør 
ondt. Dette er selv svært for os voksne, så tilmeld dig evt. et 
hvalpekursus, hvor I lærer at være sammen med jeres hvalp 
på en for alle parter acceptabel måde og lærer, hvordan man 
så leger
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