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Generelt 
Nedenstående bestemmelser er gældende for alle hundeprøver afholdt af Danmarks Jægerforbund 

(DJ) og DJ’s kredse, hvor resultatet registreres i Dansk Kennelklubs (DKK) hundeweb. Alle 

prøveregler skal henvise til disse bestemmelser, og de gentages derfor ikke i de enkelte prøveregler. 

DJ’s udvalg og kredse kan søge DJ’s Jagthundeudvalg om tilladelse til afvigelser fra disse generelle 

bestemmelser. I sådanne tilfælde skal afvigelsen specifikt nævnes i regelsættet.  

 

Ledelse af prøverne 
Den arrangerende kreds’ tilhørende hundekoordinator godkender en prøveleder, som er højeste 

myndighed på prøven, bortset fra bedømmelsen af hundene. Prøvelederen er ansvarlig for prøvens 

afvikling, herunder at de gældende regler for prøven bliver overholdt, og at eventuelle 

tvivlsspørgsmål bliver afgjort. 

 

Adgang til og forudsætninger for deltagelse i prøver 
Opdeles i: 

• Registrering og ID-mærkning 

• Ejerforhold 

• Racer 

• Personer 

• Kupering 

• Sundhedskrav 

• Hunde som ikke kan deltage eller ikke må medbringes 

• Vaccinationer 

• Doping 

• Dopingkontrol 

• Kontrol af hundens identitet m.m. 

• Forsikring og ansvar 

 

Registrering og ID-mærkning 
Af reglementet for den pågældende prøve skal det fremgå, om prøven er for alle hunde eller kun for 

stambogsførte hunde. I sidstnævnte tilfælde skal det fremgå, om prøven er for alle racer eller kun 

for enkelte grupper og/eller racer.  Følgende skal være opfyldt for, at hunden er berettiget til at 

deltage: 

• For alle hundes vedkommende:  

Hunden skal være identificerbar (dvs. chipmærket eller tatoveret) 

• For stambogsførte hundes vedkommende:  

Hunden skal være stambogsført i DKK eller i en anden organisation, som er anerkendt af 

Fédération Cynologique Internationale (FCI). Danskejede hunde skal være stambogsført i 

Danmark. Importerede hunde, der er under importregistrering i DKK, kan deltage, såfremt 

ejeren sammen med tilmeldingen indsender en bekræftelse fra DKK på, at hundens stamtavle er 

under omregistrering i DKK. I dette tilfælde er ejeren selv pligtig til at indhente bekræftelsen 
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fra DKK’s registreringsafdeling. Overførsler fra andre danske stambogsførende organisationer 

kan ikke deltage, førend de har et DKK-registreringsnummer. Udenlandsk registrerede hunde, 

med ejere bosiddende uden for Danmark, skal – første gang hunden deltager på udstilling eller 

prøve i Danmark - indsende kopi af hundens FCI anerkendte stambog til DKK, eller aflevere kopi 

til arrangementslederen, som efterfølgende sender den til DKK, der opretter hunden i 

hundeweb. Se nærmere under tilmelding. 

 • For ikke-stambogsførte hundes vedkommende: 

Hunde, som ikke er stambogsført i DKK eller i en anden FCI-anerkendt organisation, skal have et 

START-NR. udstedt af DKK inden tilmelding – eller i forbindelse med tilmeldingen. START-NR og 

evt. resultatbog, (til prøver hvor dette kræves), kan købes i DKK’s webshop. 

https://www.dkk.dk/webshop/startnummer  

 

Ejerforhold 

Eventuelt ejerskifte på hunden skal være registreret i DKK - også hvad angår eventuel 

adresseændring. Er disse forhold ikke i orden, kan hunden nægtes deltagelse. 

 

Racer 

Det fremgår af reglementet for den pågældende disciplin, hvilke racer der er adgang for. Racer som 

er foreløbigt eller endeligt anerkendt af FCI, samt racer, der er nationalt anerkendt i Danmark og 

stambogsføres i DKK’s X-register, kan deltage. Racer, der er forbudt ifølge dansk lovgivning, kan ikke 

deltage. 

 

Personer 
Personer, der er udelukket fra deltagelse i arrangementer i DKK, specialklubber, de nordiske 

kennelklubber, øvrige FCI-kennelklubber eller FCI, kan ikke tilmelde hund, være officials eller 

hundeførere. Det samme gælder personer, der af sit hjemland eller et FCI-medlemslands 

myndigheder er frataget retten til at holde dyr, ligesom det også gælder for personer, der ikke har 

generhvervet medlemskab og medlemsrettigheder i DKK/specialklub efter udelukkelse. Udelukkelsen 

omfatter enhver aktiv medvirken på arrangementer - herunder luftning, pasning eller klargøring af 

hunde. Det er hundeejerens pligt at sørge for, at ovennævnte regler overholdes. 

 

Kupering 

Alle ørekuperede hunde født fra og med 1. juli 2009 kan ikke deltage, uanset hvor hunden er født. 

For ørekuperede hunde født inden den 1. juli 2009 gælder, at hunde født i et land, hvor ørekupering 

er forbudt, ikke kan deltage. Halekuperede hunde kan ikke deltage, uanset i hvilket land hunden er 

født. Forbuddet omfatter også hunde, som har fået halen kuperet af veterinære årsager, uanset om 

man har en dyrlægeerklæring. Eneste undtagelse er hunde, som har fået skriftlig dispensation af 

Fødevarestyrelsen. Følgende racer er desuden undtaget for halekuperingsforbuddet: Ruhåret 

Hønsehund, Korthåret Hønsehund, Breton, Vizsla og Weimaraner. For alle andre racer gælder, at 

hunde uden hale eller med kun dele af halen anses for at mangle legemsdele og kan dermed ikke 

deltage (og vil blive diskvalificeret). Eneste undtagelse er hunde, som har fået skriftlig dispensation 

af Fødevarestyrelsen. 

https://www.dkk.dk/webshop/startnummer
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Sundhedskrav  

Hunde, som deltager, skal være i god mental og fysisk sundhedstilstand og ikke vise tegn på 

sygdom. En hund må kun deltage, hvis den på dagen ikke udgør nogen smittefare. Ved tvivl 

skal der fremlægges dyrlægeattest, som bekræfter dette. En hund der udviser tegn på 

sygdom, kan af dommer og arrangementsleder nægtes deltagelse. Eventuelle forespørgsler 

til arrangøren, DKK eller DJ’s sekretariat vedrørende sundhedskrav – både generelle og 

konkrete tilfælde – skal fremsendes skriftligt for at undgå misforståelser. Dokumentation 

skal medbringes på arrangementet. 

 

Hunde som ikke kan deltage eller ikke må medbringes 

• Før fødsel: Drægtige tæver kan ikke deltage de sidste 30 dage før fødsel (beregnet fra 63 

dage efter første parring). Det vil sige, at 33 dage efter parring kan tæven ej deltage.  

• Efter fødsel: Tæver med hvalpe under 75 dage kan ikke deltage. 

• Hvalpe under 12 uger kan ikke deltage og må ikke medbringes til arrangementet. 

Steriliserede tæver må gerne deltage, men deltager sidst ved tests og prøver.  

Det skal af regelsættet for den enkelte prøve fremgå, i hvilket omfang der godkendes deltagelse af 

hunde, der mangler den ene eller begge testikler (kryptorchister), kastrerede hanhunde og løbske 

tæver – inkl. hvilke forholdsregler, der evt. skal tages. 

 

Vaccinationer  

Som deltager ved et DJ-arrangement skal du kunne dokumentere, at din hund er beskyttet mod 

hundesyge, parvovirus og smitsom leverbetændelse. Dette kan ske ved at fremvise en gyldig 

vaccinationsattest eller en positiv titertest, der bekræfter tilstedeværelsen af beskyttende 

antistoffer. For hunde, der er over 21 uger gamle, skal én af følgende former for dokumentation 

kunne fremvises: 

 • En vaccinationsattest, der er mindst 7 dage og højst 4 år gammel, og hvor hunden har været 

mindst 16 uger gammel på vaccinationstidspunktet.  

• En positiv titertest, der højst må være 4 år gammel, og hvor hunden har været mindst 16 uger 

gammel, da blodprøven til titertesten blev udtaget.  

For hvalpe, der er mellem 12 og 21 uger gamle, skal én af følgende former for dokumentation kunne 

fremvises: • En vaccinationsattest, der er mindst 7 dage og højst 5 uger gammel 

 • En positiv titertest, der højst må være 5 uger gammel.  

Udenlandske hunde skal desuden være rabiesvaccinerede i henhold til den til enhver tid gældende 

danske lovgivning. 

 

Doping 
Det er forbudt at deltage med hunde, der er i behandling med lægemidler eller andre stoffer, der 

forbedrer ydeevnen, ændrer temperamentet eller på anden måde påvirker den måde, hunden fysisk 

fremstår eller opfører sig på. Dette omfatter eksempelvis lægemidler til behandling af smerter, 
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infektioner, allergier/hudproblemer, hormonelle forstyrrelser, kemisk kastration, hjertesygdomme, 

angst, aggression eller andre mentale problemer.  

Det er ligeledes forbudt at deltage med hunde, der har gennemgået behandlinger eller operative 

indgreb, som slører oprindelige eksteriørfejl som f.eks. bidfejl, fjernelse af stemmebånd, 

entropion/ektropion, snævre næsebor, for lang blød gane eller overdrevne hudfolder. Det er muligt 

at søge dispensation fra dopingreglerne ved at udfylde en særskilt blanket: 

https://www.dkk.dk/alle-emner/sundhed-og-sygdom/doping. Dispensationer gives på baggrund af 

en individuel vurdering og vil i visse tilfælde være betinget af, at der nedlægges avlsforbud på 

hunden. 

 

Dopingkontrol 
Anmodning om dopingkontrol, fra andre end prøveleder eller dommere, skal sammen med en 

begrundelse for kontrollen indgives skriftligt til prøvelederen på dagen. Anmodningen skal vedlægges 

et gebyr på kr. 500,-, der fortabes, hvis testen er negativ. Samtlige omkostninger ved kontrol og 

efterfølgende test betales af hundens ejer, hvis testen er positiv. Hvis testen er negativ, betales 

omkostningerne ved kontrol og efterfølgende test af den arrangerende forening. Indgives der 

anmodning om dopingkontrol, skal prøvelederen meddele den pågældende ejer/fører, at hunden 

skal stille til dopingkontrol på dagen. 

Det påhviler prøvelederen at tilkalde en dyrlæge for udtagelse af blodprøve, urinprøve, hårprøve og 

næsesvaberprøve på dagen. De udtagne prøver opbevares af dyrlægen. Prøvelederen orienterer DJ 

om den udførte dopingkontrol, hvorefter det på baggrund af anmodningens karakter aftales med 

dyrlægen, hvilke analyser der skal foretages. Når analyseresultatet foreligger, træffer DKK’s 

sundhedsudvalg afgørelse om, hvorvidt der har foreligget doping. Sundhedsudvalgets afgørelse 

tilstilles DKK’s bestyrelse, som træffer afgørelse om, hvorvidt en sag kan betragtes som afsluttet 

eller skal videregives til DKK’s disciplinærnævn til behandling i henhold til DKK’s love.  

Personer, der afviser at stille til dopingkontrol eller udebliver fra kontrol, indberettes til DKK’s 

bestyrelse, som derefter træffer afgørelse om, hvorvidt sagen skal overgives til DKK’s 

disciplinærnævn til behandling i henhold til DKK’s love. 

 

Kontrol af hundens identitet m.m.  
Der kan på dagen foranstaltes kontrol af hunden - f.eks. identitetskontrol, vaccinationskontrol m.m. 

Prøvelederen er forpligtet til at sørge for, at der er en chipscanner til rådighed. Desuden kan den 

dyrlæge, der evt. er tilknyttet arrangementet, stikprøvevis undersøge de deltagende hunde. 

Dyrlægens afgørelse er inappellabel. Hvis hunden afvises deltagelse, tilbagebetales 

tilmeldingsgebyret ikke. Anmodning om ID-kontrol af hunde skal sammen med en begrundelse for 

kontrollen indgives skriftligt til prøvelederen på dagen, inden hunden afprøves/bedømmes. 

Anmodningen skal vedlægges et gebyr på kr. 500,- der fortabes, hvis kontrollen er uberettiget. 

 

Forsikring og ansvar 
Hunde, som befinder sig på området for prøvens gennemførelse, skal have en ansvarsforsikring som 

dækker deltagelse på alle typer af arrangementer. Hundeejeren er ansvarlig for et hvert uheld eller 

skade, vedkommendes hund måtte forvolde. Enhver hund bedømmes/afprøves for ejerens regning og 

risiko, og uheld af enhver art er DJ og den arrangerende forening uvedkommende. Hundeejeren er 
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forpligtet til at anmelde eventuelle skader, som vedkommendes hund har forårsaget, til eget 

forsikringsselskab. 

 

Bestemmelser vedrørende tilmelding og gennemførelse af prøver 
Opdeles i:  

• Tilmelding til prøver 

• Framelding og tilbagebetaling af gebyr 

•  Dommerændringer 

 • Begrænsninger i deltagelse 

 • Dommere, prøveledere og hjælpere 

 • Ankomst 

 • Håndtering af hunde (velfærd) 

 • Krav til deltagere og tilskueres opførsel 

 • Klager 

 

 

Tilmelding til prøver 
For at deltage på et arrangement skal hunden tilmeldes inden tilmeldingsfristens udløb via DKK’s 

hjemmeside hundeweb.dk, hvoraf tilmeldingsfrister og priser også fremgår.  

Hundens ejer og/eller fører bekræfter ved sin tilmelding på www.hundeweb.dk at være bekendt 

med reglementet for den pågældende disciplin og at ville overholde dette. Ved tilmelding online på 

hundeweb.dk modtager deltageren en e-mail med en kvittering vedhæftet. Denne kan bruges til at 

kontrollere, om hunden er tilmeldt korrekt. Når hunden tilmeldes på hundeweb.dk, anbefales det, 

at ejeren - af hensyn til dommere/arrangører og kataloget – giver tilsagn om, at ejers navn oplyses i 

kataloget. En sådan ejeroplysning fjernes fra hundeweb.dk efter 2 år, medmindre den fornys. For at 

tilmelde en hund, der er under importregistrering hos DKK, online på hundeweb.dk, skal man 

tilmelde hunden som ”ukendt hund” - og med det udenlandske registreringsnummer. Samtidig skal 

en kopi af hundens udenlandske stamtavle vedhæftes tilmeldingen foruden bekræftelse fra DKK på, 

at hundens stamtavle er under importregistrering hos DKK. Ejeren er forpligtet til at indhente denne 

bekræftelse fra DKK’s registreringsafdeling. Endelig skal man huske at ”hakke af” i det felt, hvor 

man bekræfter på tro og love, at hundens stamtavle er indsendt til DKK til omregistrering. Ved 

overtrædelse af ovennævnte, har DKK ret til at slette evt. opnåede resultater eller kræve ekstra 

betaling for registrering af disse. Ved tilmelding af udenlandsk registrerede hunde skal kopi af 

ejerbevis og stambog vedhæftes tilmeldingen jf. ovenfor under Registrering og ID-mærkning. Hunden 

deltager for anmelderens/ejerens egen regning og risiko. Opnåede resultater på hunden 

offentliggøres på hundeweb.dk. Gives der skriftlig kritik, offentliggøres denne også på hundeweb.dk. 

Grundet reglerne for persondata (GDPR) fjernes ejeroplysninger og pdf-kritikker 2 år efter 

arrangementet. Tilmeldinger modtages ikke, efter at tilmeldingsfristen er udløbet. Hvis man 

henvender sig til den lokale hundekoordinator, vil man kunne få hjælp til tilmelding. Det er en 

forudsætning, at alle oplysninger vedrørende tilmeldingen også er koordinatoren i hænde inden for 

tilmeldingsfristen.  

Arrangøren kan vælge at forlænge tilmeldingsfristen, f.eks. grundet for lav tilslutning til 

arrangementet. Gør man dette, bør dette annonceres via hundeweb.dk, eller DJ’s hjemmeside samt 

evt. via sociale medier. 
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Framelding og tilbagebetaling af gebyr  
Framelding skal ske skriftligt til prøveleder inden tilmeldingsfristens udløb. Frist samt 

kontaktoplysninger fremgår af kalenderen på hundeweb.dk. Frameldinger modtaget efter 

tilmeldingsfristens udløb, berettiger ikke til tilbagebetaling af gebyr.  

Tilbagebetaling af gebyr kan kun finde sted, hvis hunden ikke kan deltage på grund af sygdom eller 

dødsfald, hvilket må dokumenteres ved tilsendelse af dyrlægeattest eller –regning til arrangøren, 

senest 3 dage efter arrangementet er afholdt. Attesten/regningen skal indeholde hundens ID-

nummer og oplysning om sygdommens art. Hvis fører får forfald, tilbagebetales gebyret ikke. 

Arrangøren er forpligtet til at returnere en del af det indbetalte tilmeldingsgebyr i tilfælde af, at 

arrangementet aflyses på grund af force majeure. Deltagere, der er afvist som følge af lodtrækning, 

eller hvor afprøvningen er blevet afbrudt uden at fører eller hund er skyld heri, skal have det fulde 

gebyr retur. 

 

Dommerændringer 
Reglerne for dommerændringer skal fremgå af reglementerne for de respektive prøver.  

 

Begrænsninger i deltagelse  
Reglerne for begrænsninger i deltagelse og reglerne vedrørende for mange tilmeldte 

hunde/ekvipager skal fremgå af reglementerne for de respektive prøver.  

 

Dommere, prøveledere og hjælpere 
Den arrangerende forening eller dennes prøveleder inviterer i god tid dommere til foreningens 

prøver. Der må kun anvendes DKK/FCI-autoriserede dommere til anerkendte prøver. Så længe 

hundene er til bedømmelse, er disse og deres førere underlagt dommerne og deres afgørelser. 

Indbydes udenlandske dommere, skal disse godkendes hos DKK. DKK kontrollerer dommerens 

autorisation i udlandet. Ovennævnte, der evt. deltager i prøven, må under bedømmelsen ikke bære 

tøj eller mærker, der indikerer, at man er dommer, prøveleder eller hjælper.  

Ingen på prøven medvirkende dommer, dommerelev, -aspirant og prøveleder kan tilmelde, fremføre 

eller lade fremføre hund til afprøvning. En dommer kan ikke dømme hunde ejet eller ført af 

dommerens nærmeste familie, medlemmer af dommerens husstand eller vedkommendes partner. En 

dommer kan ikke dømme en hund, som vedkommende har ejet indenfor de seneste 6 mdr.  

 

Ankomst  
Hundefører skal medbringe og skal på prøvelederens opfordring fremvise følgende:  

• Ejerbevis til identitetskontrol 

• FCI stambogscertifikat (gælder ikke dansk registrerede hunde samt hunde med START-NR.) 

• Vaccinationsattest 

• Modtaget kvittering for tilmelding 

• Dokumentation for bestået adgangsgivende præmiering til prøven.  
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Håndtering af hunde (velfærd)  
Hundens velfærd skal have højeste prioritet på alle arrangementer. 

Hundeføreren skal til enhver tid sikre hundens velfærd, f.eks. sikre rigeligt drikkevand, lufte hunden 

regelmæssigt, m.v. Det er forbudt at sætte hunden i en situation, som kan være farlig for dens 

sundhed og trivsel, som f.eks. at efterlade hunden i en bil i varmt eller koldt vejr og/eller behandle 

hunden på en grusom måde.  

Afstraffelse af hund skal medføre øjeblikkelig bortvisning og annullering af evt. opnået præmiering.  

Hundene skal føres i line overalt på arrangementets område, undtagen når de afprøves i 

øvelser/discipliner, hvor det modsatte er gældende jf. disciplinens reglement.  

DJ’s etiske retningslinjer for håndtering og træning af hunde skal overholdes på alle arrangementer, 

herunder at DKK/DJ ikke accepterer brug af pighalsbånd. DJ’s etiske retningslinjer for håndtering og 

træning af hunde er tilgængelige på DJ’s hjemmeside. www.jaegerforbundet.dk (Bilag 1) 

Overtrædelse af disse regler kan resultere i udelukkelse fra såvel igangværende som fremtidige 

arrangementer. Hvis en deltager ikke følger prøvelederens opfordring til at fjerne hunde fra varme 

biler, kan prøvelederen foretage én eller flere af følgende sanktioner mod den pågældende 

hundefører: Bortvise deltageren fra arrangementets område, fratage den opnåede præmiering for 

deltagerens hund(e), indbringe deltageren for DJ’s hundeaktivitetsudvalg. 

 

Krav til deltageres og tilskueres opførsel 
Det er deltagers eget ansvar at møde i god tid, så hunden er til stede, når den skal 

bedømmes/afprøves. På prøveområdet har enhver pligt til at efterkomme de henstillinger, som 

prøvelederen fremkommer med. Personer, som overtræder reglerne for prøven eller ikke 

efterkommer prøvelederens henstillinger, kan bortvises fra området. Afgørelse herom træffes af 

prøvelederen. Deltagere skal sørge for at holde prøveområdet pænt og rent og rydde op efter dem 

selv og deres hunde. Når et areal forlades, skal det være i samme stand som ved ankomst.  

Det er ikke tilladt at anbringe opslag noget steds eller foretage nogen form for salg, uddeling eller 

reklame på prøven uden prøvelederens tilladelse. Hvis en hund opfører sig aggressivt eller på anden 

vis er til gene for andre mennesker og/eller dyr, kan den bortvises af prøvelederen, og evt. 

præmiering kan annulleres. Prøvelederen kan - i samråd med en tilstedeværende dommer - 

diskvalificere en hund.  

En hund, som 2 gange diskvalificeres på grund af temperamentet, kan af DKK’s bestyrelse fratages 

retten til avl samt retten til at deltage i udstillinger, prøver, konkurrencer mv. Al utilbørlig kritik af 

en bedømmelse, nedsættende ytringer om en fungerende dommer eller andre personer, fjernelse af 

en deltagende hund eller udeblivelse mens arrangementet stadig pågår, såvel som usømmelig 

omgangstone og anden overtrædelse af DKK’s reglementer kan medføre bortvisning og annullering af 

evt. præmiering. Afgørelse herom træffes af arrangementslederen. Det er ikke tilladt offentligt 

(f.eks. på internettet, i sociale medier, m.v.) at udtale sig krænkende om en dommer, 

arrangementsleder og/eller dennes hjælpere/officials eller åbenlyst kritisere dommerens 

bedømmelse. Diskvalifikation af hunde og/eller bortvisning af deltagere eller tilskuere fra 

arrangementet samt annullering af præmiering skal, sammen med begrundelse for den foretagne 

sanktion, skriftligt indberettes til arrangørens bestyrelse (DKK’s respektive udvalg/respektive 

specialklubs bestyrelse). DKK’s udvalg/respektive specialklubs bestyrelse træffer afgørelse om, 

hvorvidt sagen kan betragtes som afsluttet eller skal videregives til DKK’s bestyrelse med evt. 

http://www.jaegerforbundet.dk/
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indstilling om efterfølgende behandling i DKK’s disciplinærnævn. Tilsvarende gælder ytringer på 

internettets forskellige platforme og fora. 

 

Klager 
Klage over en prøves afvikling eller bedømmelse – der ikke umiddelbart kan afklares af prøvelederen 
- skal indgives skriftligt med angivelse af klagens indhold på prøvedagen – inden prøven forlades. 
Formular hertil samt procedure for behandling af klagen fremgår af DJ’s hjemmeside vælg ”HUND” 
 

Prøvelederen skal gøre klageren opmærksom på, at gebyr på kr. 500,- skal indbetales til DJ’s 
Sekretariatet, Reg.nr. 7854 kontonr. 0001504250 senest 8 dage efter prøven ellers afvises klagen. 
Gebyret refunderes klageren, hvis denne får medhold.  
 

Afsluttende bemærkninger  
Forslag til ændringer af Danmarks Jægerforbunds generelle bestemmelser for afholdelse af 

hundeprøver i Danmark skal fremsendes til behandling i Danmarks Jægerforbunds Jagthundeudvalg 

inden den 1. september året før, man ønsker, at ændringerne skal træde i kraft. (For eksempel: 

Ændringsforslag til bestemmelserne gældende pr. 1. januar 2023 skal være DJ i hænde inden den 1. 

september 2022).  

Danmarks Jægerforbunds Jagthundeudvalg træffer afgørelse i alle forhold, der ikke er behandlet i 

ovenstående regelsæt. Disse bestemmelser er godkendt af Danmarks Jægerforbunds 

Jagthundeudvalg i januar 2022 og træder i kraft fra og med 31. 12. 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILAG 1 
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Danmarks Jægerforbunds  
Etiske retningslinjer for håndtering og træning af hunde 

 
• Inden for al jagthundetræning og -prøver skal hensynet til hundens velfærd prioriteres over alt 
andet. Hundens velfærd skal gå forud for ejerens, trænerens, opdrætterens og officials interesser og 
ønsker. Hundetrænerens ambitioner må ikke overskride hundens evner.  

• De etiske retningslinjer vedrørende hundens behandling, velfærd og sundhedstilstand skal 
overholdes - ikke blot under deltagelse i udstillinger, prøver eller konkurrencer – men nok så vigtigt i 
den daglige træning og håndtering. 

• For Danmarks Jægerforbund er holdningen, at al omgang med hunden skal baseres på respekt for 
hunden som et levende væsen og med forståelse for hundens naturlige adfærd. 

• Det er af stor betydning, til stadighed, at stille krav til sig selv, om løbende at uddanne sig i 
træning og håndtering af hunden. 

• Hunden skal altid håndteres og trænes på en måde, som sikrer, at dens fysiologiske, 
adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov tilgodeses. 

• Al træning af hunden skal foregå på hundens præmisser og opbygges omkring et godt forhold 
mellem hund og fører. 

• Al træning af hunden skal baseres på positiv indlæring, motivation og forstærkning af ønsket 
adfærd. 

• Det ikke er acceptabelt at irettesætte en hund, der udviser tydelig angst eller stressende adfærd. 

• Der skal i træningen tages højde for racespecifikke forskelle, alder og køn, herunder om det er en 
hvalp, en unghund eller en voksen hund. 

• Enhver form for vold og fysisk afstraffelse i omgangen med hunde er fuldstændig uacceptabel og 
en overtrædelse af dyreværnsloven. 

• Hundens sociale tilpasning og glæde ved at samarbejde med mennesker skal stimuleres allerede i 
hvalpestadiet. 

• Ved at motivere hunden, aktivere den hensigtsmæssigt, være konsekvent, vise imødekommende 
venlighed, tillid og ved at sætte hensigtsmæssige grænser, tydeliggøres det sociale samspil mellem 
hund og ejer. 

• Når man har vundet hundens tillid og respekt gennem venlig, retfærdig og konsekvent opførsel og 
håndtering, er fundamentet skabt til et godt forhold mellem hund og fører. 

• Al vellykket hundetræning bygger på et harmonisk godt forhold mellem hund og fører. 

• Visse hundetyper udsættes for relativ hård belastning og risiko i deres træning og praktiske 
arbejde. Kravet til hundens tilpasning til forskellige former for aktivitet, miljø osv. må aldrig 
overskride hundens evner.  


