
Hvalpens træning 

Når du får en lille 8-ugers hvalp ind ad døren, har du 

sikkert mange drømme og forhåbninger om dens 

fremtidige virke og rolle i familien. Mange er bekymrede 

for, om det er for tidligt at starte træningen der, og andre 

vil i gang hurtigst muligt.  

Jeg oplever at der er utroligt stor forskel på, hvad mine 

kursister mener den lille hvalp skal trænes i. Og jeg 

oplever, at lever hvalpen ikke op til ejers ambitioner og 

forventninger, står de pludselig med en usikker og nogen 

gange u-kontaktbar lille hvalp, fordi de stort set kun har 

fået NEJ. Et NEJ er ikke vejledning. De forstår ikke 

konceptet før de er lidt ældre. 

Hvalpen skal igennem 3 angstfaser, før den bliver 

kønsmoden (6-9 mdr.). Det kan påvirke dens livskvalitet 

og –lyst betragteligt, hvis disse ikke anerkendes og bliver 

hjulpet med/guided igennem. Et menneskebarn er 

enormt nysgerrig fra det kan kravle og er i al ting. Man 

lægger derfor ikke de skarpeste knive i den nederste 

skuffe og flytter alt hvad de ikke må ”smage” på op i 

højden eller helt væk. Eller guider dem hen til noget 

andet interessant. Derfor, brug afledning i stedet for 

skæld ud, så længe hvalpene er små. Det kommer der noget læring ud af og de bliver ikke frustrerede. 

Hvalpen er ikke uartig, blot nysgerrig og ivrig efter at indhalere livet! 

Det man skal huske på er, at den lille hvalp kun er en BABY! Som med menneske babyer skal de først i 

vuggestue og børnehave, før de er klar til at komme i skole. Vælg derfor en hundeskole, hvor der er masser 

af hvalpemotivation i starten og ikke restriktiv træning. Hvalpe motivation er blandt andet: Øjenkontakt, 

Indkald, lineføring, socialisering og små lette øvelser, som gentages mange gange i små sekvenser. 

Gymnasiet og Universitetet kan sagtens vente….der er masser af tid! 

Vælg derfor mere end blot et hvalpehold. Følg op med hvalpe 2 hold og/eller unghunde-hold og fortsæt 

gerne til de er mindst 1 år. Der er så meget læring i det for både dig og din hvalp. Hvalpen skal igennem en 

del faser inden den er voksen og det kan en dygtig adfærdstræner hjælpe jer igennem. Og gå til alt det teori 

som hundeskolen tilbyder. Vi har rykket os meget siden for blot 20 år tilbage. 

 

TAK FORDI DU LÆSTE MED  

 


