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SIRIUS STJERNEHVALP BEGYNDER (SISHB) 
Øvelsesbeskrivelse og prøveaflæggelse 

 

FORMÅL 
 
”Sirius Stjernehvalp” har til formål at give hundeejere og hvalp den bedste fælles start ved at indlære de 
mest grundlæggende øvelser. Ved at dele træningen op i øvelser på forskellige niveauer vil hvalp og ejer 
efter gennemførelse af de enkelte niveauer altid have et solidt fundament at bygge videre på i forhold 
hvalpens videre uddannelse og træning.  
 

BETINGELSER FOR PRØVEDELTAGELSE 
 

Minimumsalder ved prøvedeltagelse er 4 måneder, og hvalpen må maksimalt være 9 måneder gammel på 

tidspunktet for prøvedeltagelse, regnet pr. dato for fødsel. Det vil sige, at en hvalp, der er født den 9. januar 

2022, tidligst må deltage den 9. maj 2022.  

Prøven skal ligeledes være gennemført og afleveret til bedømmelse senest dagen før, hvalpen 

fylder 9 måneder (dvs. i ovennævnte tilfælde senest den 8. oktober 2022.) 

 

ØVELSESBESKRIVELSE  
 
1) TARGET 

1a) Hunden indtager og fastholder en ”snude” eller ”hagetarget” til førerens hånd i mindst 3 

sekunder. 

1b) Hunden løber mindst 3 meter ud til en valgfri target, sætter en eller begge forpoter på target, 

og fastholder positionen i mindst 3 sekunder. Hvad man vælger som target, er valgfrit. 

 

2) BLIV 

Hunden indtager position, og fører bevæger sig væk fra hunden (mindst 3 meter). Hunden 

fastholder positionen i mindst 3 sekunder. Der må ikke bruges en rekvisit til øvelsen. 

 

3) INDKALD 

Denne øvelse skal udføres udendørs. Der må gerne være en hjælper til at holde hunden. Hunden 

skal kaldes ind fra mindst 5 meters afstand. Hunden skal afslutte maksimalt ½ meter fra føreren. 

Hunden kan også afslutte formelt med en plads eller foran/front, hvis det ønskes. 

 

4) BAKKE 

Hunden skal vise, at den kan bakke 1 ”hundelængder”. 1 hundelængde er afstanden mellem 

hundens forpoter og bagpoter. Der må gerne bruges en rekvisit, som hunden bakker hen til. 

Føreren må gerne gå med hunden under dennes bevægelse – men fører må ikke presse hunden. 

 

5) VARIATION/GENERALISERING 

1 øvelse (den samme) vises på: 
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- 3 forskellige underlag (f.eks. græs, grus, asfalt, fliser, plastic, linoleumsgulv) 

- 3 forskellige miljøer (f.eks. inde, ude, under et halvtag, i en butik, ved en byggeplads) 

- 3 forskellige førerpositioner (f.eks. øvelsen udføres bagved fører, fører sidder ned, fører er 

på afstand af hunden, fører står oppe på en stol). 

Dvs. at der i denne øvelse skal vises 9 forskellige klip med fokus på hvert kriterie i de enkelte 

kategorier. Det er den samme øvelse, der vises i alle kategorier igennem hele øvelse 5. 

 

6) SØGEØVELSE 

Søgeøvelsen vises med godbidder eller legetøj. Hunden viser, at den selvstændigt kan søge efter 

godbidder eller legetøj i mindst 20 sekunder. Hunden må gerne se, at godbidder/legetøj bliver lagt 

ud. Hvis man vælger legetøj, er det ikke et krav, at hunden returnerer med genstanden. Øvelsen må 

f.eks. også gerne være godbidssøg i en ”snusemåtte”. 

 

7) SIGNALER 

4 forskellige typer adfærd vises under øvelsen ”signaler”: 

- 2 typer adfærd på verbale signaler – disse 2 øvelser vises på lyd/verbalt signal. Hvis øvelsen 

er med en rekvisit, skal det være tydeligt, at hunden igangsætter adfærden på det verbale 

signal og ikke på synet af rekvisitten. 

- 2 typer adfærd på visuelle signaler – disse 2 øvelser vises på håndtegn alene. 

 

8) RO 

Hunden viser, at den kan opholde sig i ro i 30 sekunder. Det kan være i et bur, på tæppe, i en 

hundekurv eller lignende. Det skal være tydeligt, at hunden er i ro og tilpas med at blive ”parkeret”. 

Hvis hunden er i et bur, skal hunden selv gå ind i buret – der må ikke kastes en godbid ind først. Det 

samme gælder for øvelsen udført på tæppet/kurv. 

 

9) KONTAKT/FØLGE 

Fører og hund viser 15 sekunder følge på venstre eller højre side. Øvelsen kan udføres med eller 

uden line. Der må gerne tales og opmuntres undervejs. 

 

10) VALGFRI 

2 valgfrie øvelser vises (f.eks. elefant-øvelse, giv pote, gemme hoved i kegle/spand, apport, neje 

osv.) Øvelserne skal være passende for hundens alder og bygning. 

  

PRØVEAFLÆGGELSE  
 

Prøveaflæggelse i Sirius Stjernehvalp Begynderprøve foregår som en ”online prøve”, dvs. prøveaflæggelsen 

foregår ved, at du fremsender/uploader en færdigredigeret video af maksimalt 7 minutters længde, der viser 

hund og fører, der udfører de i prøven indeholdte øvelser. 

Øvelserne på videoen skal vises i den rækkefølge, som er beskrevet i den enkelte prøve. 

Fører og hund skal kunne ses på video, hvor det er relevant. 

Fører må ikke have godbidder, legetøj eller lignende i hånden under udførelse af de enkelte øvelser. 
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Det er førerens ansvar, at dette er tydeligt. Der må gerne belønnes, straks kriterierne for øvelsen er 

opnået. 

Føreren er ansvarlig for at tilse, at bedømmeren kan vurdere, at afstandene er opnået (såfremt 

afstandskrav er indeholdt i prøven). 

Prøven bedømmes med ”bestået/ikke bestået”. Såfremt der er 1 til 2 øvelser, der ikke lever op til 

kriterierne, indeholdt i prøven, får hund og fører mulighed for at gå op i disse øvelser igen en enkelt 

gang. 

En øvelse/position, der vises i en af kategorierne, må ikke gentages igen senere i samme prøve. Det 

vil sige, at hvis øvelse 5 f.eks. er ”slalom”, kan denne øvelse ikke gentages under den valgfri øvelse 

(øvelse 10). 

 

Prøvevideoen skal fremsendes til Johanna Allanach på joal@dkk.dk. 

Du kan eksempelvis benytte wetransfer.com eller uploade videoen til f.eks. youtube, Vimeo eller lignende og 

fremsende link til videoen. 

 


