
Indsæt m edd elelse her . Du opnå r st ørst  virkni ng ve d ku n at br uge t o elle r t re sætnin ge r. 

Det betyder meget for os, at nye førere og 
deres hunde straks bliver en del af flokken 
og får lyst til at fortsætte med arbejdet. Men 
vi må også indrømme, at hvis man bliver 
bidt af  vandarbejdet, er det noget, man kan 
bruge meget tid på. Ofte vil man også skulle 
køre et godt stykke for at nå frem til træ-
ningsstederne. 
 
Der kræves ikke meget udstyr i begyndelsen. 
Vigtigst er det at beskytte sig mod hundens 
kløer, der kan give ”kradser”, hvis man er  
uheldig. Derfor kan man beskytte kroppen 
med et par gamle cowboybukser  og en 

skjorte, når man er i vandet med hunden. 
På længere sigt er det fornuftigt at anskaffe 
en tyk våddragt, som både beskytter og hol-
der på varmen, når vandet er køligt. Det er 
det trods alt den største del af året. 
 
Derudover benyttes hundens alm. legetøj 
som apporter o.l. til træningen. 
 
De fleste grupper afslutter træningen  med 
at sidde og tale om, hvordan det hele er for-
løbet. Imens spiser vi vores madpakker og 
får en kop kaffe. Og også meget gerne et 
stykke kage. 
 
Der findes træningsgrupper flere steder i 
landet, og nye grupper kommer hele tiden 
til. Det vigtigste for at kunne oprette en træ-
ningsgruppe er et godt sted at kunne træne 
med hundene - en ikke for lavvandet strand, 
en grusgravsø eller anden ren sø. Der skal 
naturligvis søges om tilladelse til at benytte 
stedet. Der trænes i vandet fra tidligt forår 
til efteråret. Flere steder træner man også 
sammen på land om vinteren. 
 
Er du blevet interesseret kan du finde kon-
taktpersoner, træningssteder og mange an-
dre oplysninger på vores hjemmeside: 
 www.newfclub-vand.dk 

 Hjemmesiden opdateres løbende! 
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Læs mere i denne folder om vandarbejdet i 
Danmark. 
 
Læs også om hvordan du selv får mulighed 
for at komme i gang. 

 
Newfoundlandklubben i Danmark Vandtræning 



 
Vandarbejdet med newfoundlændere i Dan-
mark blev påbegyndt for mere end 20 år siden i 
Tjæreborg. Et par hundeejere havde en new-
foundlænder med dårlige hofter - HD 
(hofteledsdysplasi), og for at styrke hundens 
bevægeapparat, begyndte de at svømme med 
den i en lokal sø.  
 
Langsomt kom flere newfejere til for kortere el-
ler længere perioder, og efterhånden oparbejde-
des en god ekspertise på området. Fra 2012 
har også landseere og leonbergere deltaget i 
såvel træning som vandprøver. 
 
Alt arbejdet med hundene har været ”en leg”, 
hvor de skiftende deltagere har hjulpet hinan-
den med træningsarbejdet. I de senere år er 
der kommet mere og mere facon på dette arbej-
de. Der er udarbejdet vandprøveregler, som er 
meget lig konkurrencereglerne i Norge og Sveri-
ge.  
 
Flere gange  i de senere år har danske  
”vandfolk” været på studieture og deltaget i 
vandprøver i udlandet. Ligeledes har vi mange 
gange, benyttet svenske instruktører på vores 
vandlejre. 

 
De 4 første danske hunde, der klarede SoR-
prøven (svømme og redningsprøven), bestod 
den faktisk i Sverige. 
 
Næsten hvert år har der været afholdt vand-
træf/træningslejr i Davinde på Fyn med delta-
gelse fra hele landet. Langsomt kom flere hun-
deejere i gang med vandarbejdet andre steder 
end Tjæreborg, og i dag findes der vandgrupper 
i det meste af landet. 
 
Under vandkurset i Davinde i 2006 blev de før-
ste åbne vandprøver i Danmark afholdt med 
deltagelse af 8 hunde og deres førere. Dommer 
og konkurrenceleder var svensk.  
 
I 2009 blev 3 danskere uddannet til dommere i 
Sverige, og fra 2010 er der afholdt vandprøver 
udelukkende med danske officials. I 2015 ud-
dannede vi for første gang selv dommere i 
dansk regi. 
 
Alle prøverne afholdes  under DKK og registre-
res på hundens stamtavle. Den fornemmeste 
titel, der kan opnås,  er Dansk Vandprøve 
Championat - DKVPCH. SoR-prøven registreres 
også på hundenes stamtavle som titel (SoR).  
 

 
I den daglige træning lægger vi stor vægt på at 
hjælpe hinanden med at træne de forskellige 
momenter i prøverne. 
 
Når der kommer nye hunde til, er det naturlig-
vis momenterne til SoR-prøven, som har høj 
prioritet. SoR-prøven viser nemlig hundens 
grundlæggende svømme– og redningsfærdighe-
der. 
 
Derpå bliver der trænet momenter fra alle 3 
klasser fra Start Klasse til Elite Klasse. Vi be-
stræber os på, at træningen varieres, så der 
hele tiden er nye udfordringer for hunde og fø-
rere - og tomgang undgås. 
 
Der arbejdes med at lære hundene at apportere 
- både i vandet og under vandet. Hundene skal 
lære at hente en nødstedt person, og de skal 
også kunne bugsere en båd ind til bredden ved 
trække den i et tov. 
 
Noget af det vanskeligste er at lære hundene at 
bringe et tov eller en redningskrans ud til en 
forulykket. Med en målrettet indsats kan det 
dog lykkes. 

 
 


