
 

 
OFFENTLIGHEDSTEST 

Terapihunde 
 
 

Testen forestås af Trinitas / The Voice of Pets’ testleder samt min. en repræsentant fra trænerudvalget.  
 
Certificering udstedes såfremt alle de obligatoriske testelementer bestås. Der gives en bestået/ikke 
bestået vurdering af de enkelte elementer samt en samlet kommentar på testudførelsen. 
Ekstraordinære testelementer kan inddrages såfremt testleder er gjort opmærksom herpå senest en 
måned inden testens udførelse.  
 
Der gives en samlet helhedsvurdering af ekvipagen.  
 
Testen skal udføres i et bymiljø, hvori hunden ikke færdes til hverdag. Certificeringsudvalget har 
ansvaret for at de nødvendige forudsætninger for testens gennemførelse er til stede.  
 
Hunden skal være vaccineret jf. gældende lovgivning inden testens udførelse.  
 

 
 

Obligatoriske testelementer 
 

 Hilse 
Hunden skal være rolig, venlig og imødekommende omkring og overfor alle mennesker – små som 
store med og uden handicaps. Hunden skal tillade en venlig fremmed at nærme sig og tale med 
føreren i en naturlig, dagligdags situation. To testpersoner går frem til hund og fører, giver hånd og 
udveksler høfligheder. Testpersonerne må ikke hilse på hunden. Hunden skal forholde sig roligt og 
må på foranledning af fører tage kontakt – alle fire poter skal forblive på jorden. Fører skal til enhver 
tid kunne kalde hunden tilbage igen.  

 

 Håndtering af fremmede mennesker 
Hunden skal kunne håndtere, at en fremmed person (testleder eller assistent) tager fat i hundens 
snor uden at udvise aggression eller frygt. Hunden skal tillige have det fint med at den fremmede 
kæler for hunden, sætter ansigtet tæt ned til hunden, lægger armen om hunden, tjekker ører, poter, 
tænder og pels (som en dyrlæge nogenlunde vil gøre det). Hunden må gerne udvise glæde ved den 
tætte kontakt, men må stadig ikke hoppe op eller på anden måde blive voldsom (inkl. slikken i ansigt). 
Fører skal kunne kalde hunden tilbage igen på foranledning af den fremmede eller hvis hunden 
begynder at blive for ivrig.    
 

Hunden skal tillige kunne håndtere opråb fra en fremmed person, der er tæt på hunden. Som 
minimum skal den fremmede simulere gråd, opråb samt armfagter. Hunden må gerne trække sig, 
men må ikke udvise hverken frygt eller aggression. Fører har ansvar for at hjælpe hunden i den 
gældende situation, hvis nødvendigt. Dette testelement skal endvidere indebære interaktion mellem 
et barn under 10 år og hunden. 
 

Ovenstående gør sig også gældende her.  
 

 Gå pænt i snor 
Testen indebærer en gåtur gennem det gældende bymiljø. Her skal hunden kunne gå pænt i løs snor 
trods de tilfældige forstyrrelser der forefindes. Testleder eller træner skal sørge for at der på turen 
vil være mindst en anden hund tilstede og at hunden passerer 3 andre personer på tæt hold. Hunden 
skal hilse på min. 2 personer med hjælpemidler (fx kørestol, krykker, rollator). Hunden skal være 
opmærksom på føreren og følge denne både i langsom gang, alm. gang og i let løb. Tillige skal føreren 



 
 

være opmærksom på hunden og hjælpe hunden ud af situationer, hvor hunden kan komme til at 
føle sig for presset. Det er fuldt lovligt for hunden at gå ud i snorens længde, men ejer har til enhver 
tid ansvar for at hunden ikke er til gene for andre. Ligeledes er det fuldt lovligt, at skifte fortov, gå ind 
til siden og få hunden ned at sidde/lægge, stoppe op og få kontakt, kalde på hunden, give godbidder 
samt snakke med sin hund. Det er således til enhver tid førers opgave, at sætte både hunden og sig 
selv i så gunstige situationer som muligt.  
 

 Følge tæt 
I løbet af testen skal hund og fører bevæge sig igennem en tæt menneskemængde, hvorigennem 
hunden skal holde sig tæt til føreren uden at tage kontakt til andre. Føreren skal hjælpe hunden 
igennem på en for hunden behagelig måde. Tillader føreren at hunden tager kontakt til fremmede, 
skal hilsesituationen foregå på samme måde som ovenfor beskrevet.  

 

 Blive i position trods forstyrrelser 
I løbet af testen skal hunden mindst en gang blive bedt om at blive i en bestemt position i 1 min. 
trods omkringværende forstyrrelser. Hvorvidt hunden skal sætte sig, lægge sig eller blive stående er 
op til ejer. Der tages forbehold for naturlig adfærd fra hundens side - det betyder at et positionsbrud 
er tilladt ved fx en fremmed hunds eller menneskes direkte opsøgning af gældende hund. Testleder 
giver signal til hvornår elementet udføres.  
 

 Indkald 
Hunden skal enten sættes/dækkes af eller holdes i snor af tredje part, mens ejer går 10-20 m. væk 
alt afhængig af mulighederne i testområdet. Hunden skal derefter kaldes ind og løbe til ejer. Til 
elementet må gerne bruges en lang snor/sporline.  

 

 Mødet med andre hunde 
I løbet af testen skal hund og fører passere mindst en fremmed hund m./fører på max 5 m. afstand. 
Når ekvipagerne er ud for hinanden skal de begge lave et stop og testhunden skal sætte sig ned. 
Hunden må gerne udvise interesse for den anden hund, men skal kunne blive i position i min. 30. 
sek. (testleder giver besked, når hund og fører skal bevæge sig videre).  
 

 Lyde 
Hunden må ikke udvise angst eller frygt i forbindelse med de lyde, der forefindes under testen. Ved 
evt. forskrækkelse skal hunden udvise evne til at komme sig igen.  

 

 Tricks 
Hunden skal som min. kunne udføre 3 forskellige tricks, som hunden også kan udføre i samarbejde 
med en fremmed. Det foretrækkes, men er ikke et krav, at hunden kan apportere.  

 

 Generelt 
Hunden skal udvise en naturlig interesse i at være tæt på fremmede mennesker, have god kontakt til 
sin fører, være opmærksom, rolig og generelt set udvise veltilpashed gennem hele testen.  
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