
Brugshundeudvalget/Fællestræning 

En af BU opgaver er at forsøge at etablere træningsmuligheder rundt om i landet. Målet er, at der er 

muligheder/tilbud øst og vest for Storebælt, og der arbejdes hele tiden mod dette mål. 

I 2018 har der igen været mulighed for fællestræning på Fyn.  

 

Til fællestræning har der året igennem været et stabilt fremmøde og der trænes ud fra de ønsker, 

deltagerne har. 

Det har været dejligt at se og følge nogle af de fødte i hvalp i Danmark og samtidig opleve, at der er 

stor interesse for at lære noget med familien nye medlem. 

Det er ganske gratis at deltage når man er medlem af DHK og udover træning, er der også tid til at 

udveksle erfaringer/modtage gode råd. 

En af de ting som kan trænes, er programmet til færdselsprøven/BH. 

I 2018 har klubben afholdt 2 prøvedage. 

D. 9. juni var deltog 3, som hvor 2 var til FP (færdselsprøve). Begge bestod prøven (en hovawart) 

og så var der en enkelt til en SPH 2, som også bestod (bokser) 

D. 10/11 august var der igen prøver i forbindelse med en træningsuge, og her var der en del der var 

til prøve. 

5 bestod færdselsprøven, (1 dk) 

1 bestod SPH 2 (sporprøve), 1 bestod FPR 2 (IPO gr A- spor (DK)), 4 bestod IPO 1, 1 bestod IPO 2 

og 2 bestod IPO 3.  

Et kæmpe tillykke til alle – dejligt at se, at en hovawart også er en rigtig brugshund. 

I 2019 afholdes der igen en prøve, og det er d.15. juni og igen 10/11 august, i forbindelse med en 

træningsuge på Fyn. 

Det kan man læse mere om på klubbens hjemmeside, hvor der også er henvisning til en udførlig 

beskrivelse af selve prøven. 

I samarbejde med  Dansk Hovawart Klub, DSPK (Dansk Schnauzer og Pinscher Klub) og KHKG 

(Klubben for Hyrde-, Kvæg- og Gårdhunde) invitere klubben i år til Danmarksmesterskab i det nye 

brugshundeprogram 2019. Det afholdes d. 14. og 15. september på Sjælland. 

For at deltage, skal hunden have bestået en Færdselsprøve.  

 Brugshundeudvalget har også været repræsenteret til det årlige møde i DKK’s brugshundeudvalg. 

Til dette møde orienteres om kommende ændringer i program og en gennemgang af arrangement 

kalenderen i DKK. 

Det nye brugshundeprogram er kommet. Der er sket en del ændringer. 

Nye programmer/prøver 

Ændringer i navne på de forskellige prøver 

Der er kommet et nyt brugshundeprogram, som kan købes gennem klubben. 

 

Dette er beretning fra brugshundeudvalget. 


