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Info vedr. Basis 1.

Herunder har vi samlet svar på de spørgsmål, som hvalpe- og hundeejere 
typisk stiller os.

Forhåbentligt kan du finde svar på dine spørgsmål – eller er du velkommen til 
at kontakte os.

Kontaktoplysninger Spørgsmål ske til Birgitte Christensen, mail: mail@nordjyskhundetraening.dk.

Tilmelding Når du skal tilmelde dig et træningshold skal du gøre følgende:

Gå ind på hjemmesiden min forening eller 

klikke på linket https://web.minforening.dk/invitation?
clubToken=mwokzRHWELp0WwctuxPD72GMoap2vntRkdz6J6SAvopf8lfY3liX3w1
KJvgjY9gQGjjXPwgcJtzgYB8CF5ZY8w==

 I kan også hente app’en Min forening, så du har den på mobilen.

Opret du som bruger og Husk under note/bemærkning skrive Hundens navn, 
race og fødselsdato.

Holdene vil have bestemt max deltagere, når holdet fyldt er der ikke muligt med
at reservere plads til næste hold. Vi opretter Basis 1 hold løbende.

Træningssted Træningen foregår på Voerbjergvej 95, 9400 Nørresundby

Kursusforløb og 

Indhold Et BASIS 1- kursus starter ved man modtager en mail med informationer. Som 
man bedes læse igennem til første træningsdag. Herefter følger 6 gange træning
på træningspladsen. 

BASIS 1 – kursuset har fokus på kontakt og samarbejde mellem hund og fører, 
socialisering og miljøtræning, start på lydighedsøvelser og evt. apportering. 
Desuden vil der løbende være masser af informationer om opdragelse, 
sundhed/pleje, udviklingsfaser og meget mere. Alle træningsprogrammer i 
Nordjysk hundetræning er baseret på positiv metode, hvilket vi også forventer 
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af vores kursister. BASIS 1 – kurset er grundkursus for alle hunde – uanset 
formålet med træningen.

Holdets

Sammensætning Der er 10 pladser på et BASIS 1 – hold- og 1 Instruktør pr. hold. Holdene 
sammensættes tilfældigt og i den rækkefølge, som hundene bliver tilmeldt. 
Typisk består holdet af hunde af forskellige racer og op til 9 måneder gamle 
hunde. Samt af fører med forskellige træningsformål (familie, jagt, konkurrence 
osv.). Det er meget ofte en blandet og alsidig flok.

Alder BASIS 1 – kurset er som udgangspunkt målrettet helt unge og mellemstore 
hvalpe op til 9 måneder. Det gælder dog altid, at hvalpen/hunden skal have 
boet hos sin nye familie i minimum 1 uge, før den starter til træning.

Pris Et kursusforløb (6 gange) koster 270 kr. Kursusplanen kan dog på enkelte hold 
være forkortet pga. ferietid og lign. Prisen er da tilsvarende nedsat.

Betaling  Sker ved du vil blive opkrævet via app Min forening og der kan betales via 
Mobilepay og Bankoverførelse.

Medlemskab Medlemskab koster 50 kr. pr. kalenderår – uanset tidspunktet for oprettelsen. 

Afbud / aflysning 

af træning I meget sjældne tilfælde kan vi være nødsaget til at aflyse en træning – F.eks. 
pga. vejret eller instruktørens sygdom. I sådanne tilfælde sender instruktøren 
besked til holdets deltagere. Hvis du er forhindret i at komme til træning, er det 
vigtig, at du melder afbud til instruktøren, så han/hun kan forberede sig 
optimalt til træningen.

Hvalpeleg Her lektion afsluttes med 5-10 minutters hvalpeleg – det er frivilligt, om man 
ønsker at deltage. Legen styres og organiseres af instruktøren, som samsætter 
2-3 hvalpe i en legegruppe ud fra vurdering på, at legen kan blive positiv 
konstruktiv for alle. Vi forbeholder os dog ret til at aflyse hvalpeleg, såfremt vi 
ikke finder det sikkerhedsmæssigt forsvarligt i f.t. træningspladsens køer og 
tilhørende elhegn. Dette vurderes fra gang til gang af instruktøren. Af hensyn til 
hvalpenes sikkerhed skal halsbånd/sele altid afmonteres, så frem man ønsker at 
deltage i leg.

En eller Flere førere Til selve træningen er det vigtigt, at der kun er én person, der fører hunden – 
denne person skal være min. 15 år. Hvis man ønsker at skiftes til at føre hunden,
er det op til én selv. Evt. tilskuere er velkomne – Hold afstand fra holdet, således
de ikke forstyrrer deres egen hunds kontakt til fører eller medkursisterne. 
Afstanden skal dog ikke være større, end at man stadig kan følge med i, hvad 
der siges og gøres. 
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Vaccination Vi kontrollerer ikke din hunds vaccinationer, men anbefaler at man hele hunden 

levetid sørger for, at den er behørigt vaccineret. Forhør dig hos en eller flere 
dyrlæger om, hvilket vaccinationsprogram de anbefaler. Hvalpe behøver ikke at 
være færdigvaccinerede før træningsstart. Hvis man overholder 
vaccinationsprogrammet, er den dækket in hele tiden. 

Forsikring Forsikring af hunden påhviler alene ejeren og kontrolleres ikke af foreningen. 
Hvis en hund forårsager skade på person/anden hund, påhviler 
erstatningspligten ejer/fører af den skadevoldende hund. Heldigvis er det 
meget, meget sjældent, at der sker skader/uheld til træning, men det kan blive 
en meget dyr affære, hvis ejeren ikke har styr på sin hundeforsikring! I Danmark 
forpligter gældende lovgivning alle hundeejere til at tegne en ansvarsforsikring 
for deres hund/e. Efterhånden er mange forsikringsselskaber også begyndt at 
kræve tegning af en udvidet ansvarsforsikring for dækning af evt. skader i 
forbindelse med træning. Undersøg selv, hvordan dit forsikringsselskab 
forholder sig, så du er sikker på, at din hund er behørigt forsikret.

Litteratur Bøger, vi kan anbefaler:

Irene H. Jarnved:

- ”helhjertet hundetræning” – træn din hund med forståelse.

- ”Fra hvalp til hund.

Begge er letlæselige og forståelige med anvisninger på øvelser og praktisk 
håndtering af de forskellige udviklingsfaser.


