
         Hvalpetræning  

Træningen  forgår både via online selvstudie 20 lektioner, med lydfiler, video og skriftligt materiale og 
4 fysiske mødegange med hund. Fokus ved de fysiske træningsgange er socialisering samt de 
trænngsøvelser, der bliver gennemgået i onlineforløbet. Derudover har du mulighed for at stille 
spørgsmål via facebook eller e-mail.  

Holdet er for hvalpe fra ca. 10 uger eller nybegyndere.  

Jeg giver dig teori om hundens væsen og adfærd samt træningsmetoder, der er baseret på positiv 
indlæring, så du kan komme godt fra start med din træning. Du får den viden, der skal til, så du og din 
hund lærer at kommunikere med hinanden, så din hund lærer at forstå, hvad du ønsker af den uden 
straf og skæld ud.  

Online forløbet har du adgang til, så snart du køber kurset. 

Eftersom træningen er baseret på positive indlæringsmetoder, er det vigtigt at understrege, at 
råben og skæld ud ikke er en del af min undervisningsform.  

Vi arbejder kun med at belønne hunden for ønsket adfærd, og ignorere eller aflede for uønsket 
adfærd. Jeg vil også gøre opmærksom på, at dette kun er basis. Der er flere trin i træningen, inden 
du har en lydig og færdigtrænet hund i de øvelser vi gennemgår.  

Praktiske 
oplysninger:  

Sted: Søren Lolks Vej 5, 5700 Svendborg 
(Tåsinge)  

d 

Pris: 695 kr.  



Underviser: Grace Hidalgo – professionel hundetræner siden 2005. Har hjulpet over 3000 
hundeejere med træning og adfærdsudfordringer.  

Teori: Hunden som væsen, raceforskelle, udviklingsfaser, aktivering, stimulering, 
indlæringsmetoder, irettesættelse, hvordan man igangsætter en adfærd og lidt omkring udstyr.  

Praktiske øvelser: Basisøvelser til forståelse af træningskonceptet, øjenkontaktøvelser, indlæring 
af nej, opstart på lineføring i slap line, startindlæring af indkald, startindlæring af sit, dæk, plads. 
Indlæring af legetøj som belønning og slip.  

Leg: Formålet er at socialisere din hund og lære den at lege behersket og lære, hvordan du kan 
undgå konflikter, når den leger med andre hunde. Her lærer du også lidt om hundesprog, og 
hvordan du hjælper din hund i leg, hvis den bliver utryg eller for voldsom.  

Prisen på kurset er inklusiv, at du har fri adgang til basis onlineforløbet også efter endt kursus, så 
du altid kan gå tilbage og følge op på det, du ikke kan huske.  

Betingelser for deltagelse: 

Din hvalp skal være 10 uger og vaccineret første gang, og du skal have en forsikring, der 
dækker hundetræning uden snor. Typisk en udvidet ansvarsforsikring, men det er forskelligt 
fra forsikring til forsikring. Kontakt din forsikring. 

Du er først tilmeldt holdet, når du har betalt via linket 
på hjemmesiden.  

Kan du ikke få det til at virke, så kontakt mig på 
29605539 (send en sms).  

Når du har tilmeldt dig, vil du få en mail. Hvis du ikke har hørt noget inden en uge før holdstart, så 
kontakt mig på ovenstående nr. 

De beste hunde hilsner 

Grace Hidalgo 


