Dansk Gravhundeklub ønsker tillykke med din nye gravhund
I denne folder kan du læse lidt om Dansk Gravhundeklub (DGK), som er en specialklub tilsluttet Dansk
Kennel Klub (DKK) og om nogle af de tilbud, du får adgang til som medlem af klubben.
Den første tid—hvalpetræning
Det allerførste, der skal ske, er, at hvalpen skal finde sig til rette og blive tryg i sine nye rammer hos dig. Den
skal lære helt basale ting som at sove uden sin mor og søskende, at blive renlig, at være alene hjemme og
den skal lære, hvad den må og ikke må i sit nye hjem. For at indlæringen af alle disse ting skal blive så
vellykket som muligt, er det centralt, at vi forstår et vigtigt princip i al hundetræning: ønsket adfærd skal
belønnes og uønsket adfærd ignoreres.
Foruden de helt basale ting skal hvalpen også lære at gå pænt i snor, at komme når man kalder, at møde
andre hunde og så videre. Disse ting kan man lære på hvalpekurser, som DGK kan tilbyde flere steder i
landet. Kontakt klubbens sekretariat for information om nærmeste træningsplads.
Gravhunden er en jagthund
Gravhunden er en meget alsidig og selvstændig jagthund. De tre primære former for jagt, hvor man
anvender racen er:
Drevjagt
På drevjagt slippes hunden i skoven. Dens opgave er at få rejst og drive vildtet frem til jægeren. Hunden
skal halse (gø), når den driver med vildtet.
Træning og jagterfaring er vigtigt, før en hund stilles på drevprøve. I DGK-regi er der indimellem tilbud om
at deltage i egentlig drevtræning, men primært foregår oplæringen til denne jagtform på egne jagtarealer.
Rundt om i landet er der kontaktpersoner, som er parate til at vejlede om oplæring til drevjagt.
Gravjagt
På gravjagt er det hundens opgave at gå ned i rævegraven. Med mod og klogskab skal hunden forsøge at
narre ræven til at forlade graven.
Oplæring til gravjagt og –prøve foregår i kunstgrave godkendt af DGK og ledes af certificerede
gravoplæringsledere. Hunde, som tilmeldes gravprøve, skal være fyldt 1 år.
Schweiss (vildtspor)
Hvis vildt er blevet anskudt eller skadet (f.eks. påkørt), skal det eftersøges, så det ikke kommer til at lide
unødigt. Under eftersøgningen er hunden i line. Hunden bruger sin næse til at følge dyrets spor.
Rundt i landet arrangeres sporinstruktioner og træningsdage.
Uanset om man vil bruge sin gravhund på jagt eller ikke, bør man huske på, at racen har et stort behov for
at bruge sin energi, sin hjerne og sin gode næse. Dette behov kan tilfredsstilles på jagt, men også gennem
mange andre opgaver, hvor hunden skal søge efter noget.
Udstilling og skuer
På udstillinger og skuer fremvises hunden, som er i line, for en dommer. Dommeren bedømmer den
enkelte hunds udseende i forhold til en standard, der beskriver idealet for racen. Idealet for gravhunde
passer naturligvis nøje til dens funktion som jagthund; blandt andet bør den have en kropsbygning, så den
effektivt kan bevæge sig i terrænet og den må selvfølgelig ikke være større end, at den let kan komme
omkring sig i en rævegrav. Rundt i landet arrangeres ringtræning, hvor både hund og ejer kan blive fortrolig
med det, der sker på en hundeudstilling. Hunden skal kunne gå pænt i line og den skal kunne stå på et bord,
hvor dommeren blandt andet kontrollerer hundens tænder og føler dens kropsbygning.

Dansk Gravhundeklub
DGK arrangerer hvert år 55-60 brugsprøver og 6-7 udstillinger.
Lokalt er der et væld af træningstilbud; hvalpekurser, lydighed for voksne hunde, agility, sporinstruktion,
gravoplæring og så videre.
Hertil kommer foredragsaftner, skovture med naturvejleder og kurser om pelspleje.
Klubben har en hjemmeside www.dgk.dk og klubben udgiver medlemsbladet Gravhunden, som er
Danmarks eneste specialmagasin for gravhundeinteresserede. I bladet er der spændende artikler og
praktisk information om planlagt træning og kommende arrangementer.
Vi glæder os til at byde dig velkommen i Dansk Gravhundeklub.
Som medlem af Dansk Gravhundeklub får du:
 adgang til alle klubbens aktiviteter rundt om i landet
 ret til at deltage på DGK’s brugsprøver
 gratis resultatbog
 ret til optagelse af kuld på DGK’s hvalpeliste
 medlemsbladet Gravhunden, som udkommer 6 gange årligt
 økonomisk tilskud til øjenlysning og rygfotografering
 mulighed for registrering af hvalpe hos DKK til reduceret pris

Vigtig information, hvis din hund skal indgå i avl
Vi håber selvfølgelig, at din lille hvalp vil vokse op og blive en mentalt velfungerende og fysisk sund hund,
som du kan glæde dig over i mange, mange år fremover. Sådan går det da heldigvis også for det meste,
men desværre ikke altid. Hvis du oplever problemer med din hund, anbefaler DGK, at du altid husker at
orientere din hunds opdrætter og også meget gerne DGK.
Forudsætningen for at opdrætterne og DGK kan løse et eventuelt sundheds- eller mentalitetsproblem er jo,
at vi ved, at problemet eksisterer.
Rygfotografering, en avlsanbefaling
De fleste gravhunde lever godt og længe, men diskusprolaps er et erkendt sundhedsproblem for racen. DGK
har i en årrække arbejdet seriøst med denne udfordring og det seneste tiltag er en undersøgelse af
gravhundens ryg, inden den påtænkes anvendt i avl.
Hvis din gravhund skal indgå i avl og du ønsker kvalitetsmærket ”Avlet efter DKK´s og DGK´s anbefaling” på
hvalpenes stambog og på hvalpelisten, skal din hund i god tid forinden parring være rygundersøgt i henhold
til reglerne for Dansk Gravhundeklubs rygprogram.
Undersøgelse kan kun foregå i en begrænset periode af hundens liv, nemlig når den er i alderen 2-4 år
gammel. Det vil sige, at hvis en hund ikke er rygundersøgt, før den er fyldt 4 år, er muligheden for
gældende fotografering udløbet og hundens eventuelle afkom vil ikke kunne opnå den kvalitetsmærkede
stambog.
Hvad er en rygundersøgelse?
Der er tale om en røntgenundersøgelse af gravhundens rygsøjle. Mellem ryghvirvlerne findes en
stødabsorberende diskus. Hvis diskus er nedbrudt, forkalket, vil hunden have øget risiko for at blive ramt af
diskusprolaps. Rygundersøgelsen foretages, mens hunden er let bedøvet. Der optages 4-5 røntgenbilleder.
Undersøgelsen foretages kun af dyrlæger, der er godkendt til det. Billederne bedømmes af DGK’s
bedømmer og resultatet registreres som et tal, det såkaldte k-tal, der angiver antallet af forkalkede disci. Jo

lavere tal, jo bedre. Dette tal indgår i en beregning af hundens indeks, der beregnes af DKK en gang om
måneden.
Hundens indeks siger noget om dens avlsværdi i forhold til den egenskab, man undersøger i dette tilfælde
forkalkede disci. Et indekstal over 100 angiver, at hundens avlsværdi er sådan, at den vil forbedre racen,
hvis den benyttes i avl, mens et indekstal under 100 vil forringe racen. Altså jo højere indekstal, jo bedre.
Yderligere information herunder reglerne for rygundersøgelse kan læses på DGK’s hjemmeside, hvor der
også står, hvordan man tilmelder sin hund til rygundersøgelse.

