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(Redaktionen har bedt NEF om at skrive en artikel omkring netop “træn
ikke din hund med konﬂikter”)
Selv om alle nye hundeejere har de bedste intentioner om at gøre alting
rigtigt, så bliver træningen af den nye hund meget ofte fyldt med fejltrin
og konﬂikter.
Konsekvensen af disse konﬂikter er først og fremmest, at træningen bliver
meget besværlig, men også, at hunden bliver udsat for en unødig stress, og
ofte ikke forstår træningen.
Det betyder igen, at hunden udvikler en dårlig kontakt og en vis hårdhed
over for træningen, alt sammen helt unødvendigt.

Hvalpetiden

Der er intet tidspunkt der er mere vigtigt,
men heller ikke mere følsomt end hvalpens
første tid i hjemmet.
Det er her, at der skal skabes en rolig
hverdag, hvor der knyttes bånd mellem hund
og ejer, og hvor der via leg kan indlæres små
øvelser som at sidde og komme på indkald,
og måske hente en dummy nu og da.
Nogen egentlig træning bør der ikke være
tale om, fordi fokus børe være på, at hvalpen præges på alle de ting der er nyt for den,
med positive oplevelser.
Det er den mest taknemmelige periode i
hundens liv, fordi man via de daglige rammer og positiv prægning, kan skabe en
meget velafbalanceret hvalp, som er rigtig
godt rustet til at møde de krav og den indlæring der senere vil komme.
Konﬂikten opstår, hvis ejeren i stedet for
prægning og positiv indlæring gennem leg,
starter på at træne regulært på hunden.
Der sker med sikkerhed to ting.

For det første vil træningen sætte gang i en
udvikling som hvalpen
ikke er klar til.
Det betyder, at hvalpen
bliver hurtigere moden
og mere selvsikker.
Samtidig ﬂyttes fokus
for hvalpen til alle de
spændende øvelser, i
stedet for på kontakten
med føreren.
Så undgå denne konﬂikt som har store
adfærdsmæssige konsekvenser for hvalpen.
Husk det er bare en hvalp som har brug
for tid og for en naturlig udvikling, tilpasset
dens alder og modenhed.

Grunddressuren

Grunddressuren bør ikke påbegyndes før
hvalpen er så gammel, at man mere taler om
en unghund.

Typisk vil det være noget der kan påbegyndes mellem 6 og 12 måneder, afhængig af
hvalpens modenhed.
Det er vigtigt at forstå, at den hvalp, som har
haft en god og rolig hvalpetid, med en god
prægning, den har meget lettere ved at modtage grunddressuren.
Grunddressuren er netop hvad ordet siger,
en grundlæggende dressur, altså en basis
indlæring, som igen skal danne grundlag for
en senere indlæring af jagtlige momenter.
Det er vigtigt at forstå, at hunde der er avlet med egenskaberne som avlsformål, ikke
skal stimuleres med jagtlige øvelser under
grunddressuren.
Tænk på, at når en hund er avlet til at jage
og apportere, så er det også dens største
lidenskab, og dermed også det som hidser
den mest op.
Så hold grunddressuren på basis øvelser
som at sidde, at vente, indkald, stop på ﬂøjte,
og at hente en enkelt markeret apport.
Lav ikke en konﬂikt ved at sjuske med denne
vigtige del af hundens indlæring, eller ved at
træne jagtlige momenter, der måske nok er
sjovere, men som ikke er med til at skabe
det fundament som grunddressuren bør
være.

Apportering

Konﬂikten opstår, hvis ejeren i stedet for prægning og positiv indlæring gennem leg, starter på
at træne regulært på hunden for tidligt.

Det er helt sikkert sjovere at kaste nogle
dummyer for den nye hvalp, end at arbejde
metodisk med prægning og grundtræning.
Apportering skal da også indgå som en del af
hundens hvalpe og grundtrænings periode,
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plydig. Er den ikke det, er det spild af tid at
træne dirigering, og resultatet vil blive, at de
ﬂeste øvelser vil blive et frit søg i en anden
retning end den som føreren har forsøgt at
få sendt hunden i.

Apporteringerne må aldrig blive længere og sværere end, at hvalpen/unghunden kan løse dem
med et overskud, d.v.s uden problemer.
men kun med få og enkelte apporteringer.
Undgå konﬂikter omkring apporteringen.
Hvalpen og den unge hund, skal opfatte apporteringen som noget den elsker, ikke noget der er forbundet med konﬂikt.
Det vigtigste er, at koncentrere sig om
markerede apporteringer.
Dernæst må de aldrig blive længere og
sværere end, at hvalpen/unghunden kan
løse dem med et overskud, d.v.s uden problemer.
Forsøg ikke at indlære en ﬂot og poleret
aﬂevering.
I praksis betyder det for hunden, at det at
komme hjem med en dummy og aﬂevering
er forbundet med et krav, og hvis den ikke
forstår hvad der forlanges af den, så bliver
aﬂeveringen konﬂiktfyldt.
Så hunden skal komme glad hjem til føreren
og aﬂevere naturligt til hånd, ikke mere.
Det er helt sikkert, at en hvalp eller unghund
der har fået den forkerte indlæring omkring
netop aﬂeveringen, vil få langvarige, eller
evige problemer, netop med aﬂeveringen.
Det samme gælder hvis man for kastet en
dummy som hunden ikke ser, eller som er
for svær.
Sæt hunden af, hent dummyen selv, og lav
en ny øvelse.
Det er en simpel måde at undgå konﬂikt på.

Søget

Søget er ligesom apporteringen, en af de
mere sjove og aktive øvelser at arbejde
med.
Men det gælder her som alle andre steder i
hundetræningen, at det ikke bør trænes før
hunden har gennemført grunddressuren.
Start forsigtigt med det der kan kaldes en
kontaktøvelse.
Vælg et terræn uden vildt og gå med hunden
i modvind.
Send hunden til den ene side og gå selv til
den anden.
Samtidig med, at du går til den modsatte
side kan du give et lille bip i ﬂøjten, så hunden vender.
Når hunden passerer dig og søger til den

anden side, går du igen modsat og vender
hunden med et lille bip i ﬂøjten.
Denne øvelse lærer hunden at reviere, altså
at anlægge et søg i kryds mod vinden.
Gå ikke for hurtigt i terrænet og sørg for,
at søget er anlagt til siderne og ikke fremadrettet.
Træn kun i korte sekvenser, så hunden bevarer sit engagement og inspiration.
Lav ikke en konﬂikt ved at starte i for svært
terræn, eller værre endnu ved at starte hvor
der er vildt.
Denne søgstræning er faktisk grundtræning
i søg, og den bør derfor netop være grundig.
Når det begynder at fungere kan man kaste
en dummy som hunden skal stoppe for.
En typisk forhindring i denne træning er,
at hunden efterhånden kender øvelsen og
måske gennemfører søget automatisk eller
uden inspiration.
Her kan man så afsætte lidt fært i terrænet
med lidt koldt vildt eller skifte til et terræn
hvor der har været vildt, som man enten selv
eller en kammerat har rejst med en trænet
hund, inden den unge hund kommer til.
Først når det korte søg er indlært, og stoplydigheden er 100 %, kan man begynde at
arbejde i terræn hvor der er vildt.
Kommer man for tidligt for vildt, vil hunden
sikkert søge frem på færten og måske endda prelle det vildt den rejser.

Dirigeringer

Selvom man faktisk sjældent ser nogle lave
en vellykket dirigering på jagt, så er det
noget der optager rigtig mange når de skal
træne deres jagthund.
Desværre bliver det ofte vendt på hovedet,
forstået på den måde, at dirigeringstræningen kommer ind på et tidligt tidspunkt, ofte
i starten af grunddressuren.
Det skaber en konﬂikt, fordi hunden jo slet
ikke har den nødvendige lydighed til, at man
kan træne dirigering med den.
Altså dirigering kommer, efter grunddressuren og søgstræning.
Det vigtigste er, at hunden er 100 % sto-

For at undgå problemer er det klogt at starte
med at gå ud og lægge en dummy med hunden ved fod.
Gå så 20 meter tilbage og lad hunden med
front mod dig og med ryggen til dummyen.
Giv den håndsignal og kommando for øvelsen, UD eller BACK, og det vil lykkes med
det samme.
Sørg for at bruge en ledelinie i terrænet, et
skovspor eller langs et hegn og udnyt vinden så dirigeringen altid er i medvind, som
er langt nemmere for hunden end modvind.
Når øvelsen virker godt kan man stoppe
hunden på halvvejen, så den ude i terrænet
vender sig mod dig med ryggen til dummyen, og så sende den igen.
En typisk konﬂikt opstår når dirigeringsøvelsen bliver for lang eller øvelsen udføres i
modvind.
Lad være med at stå og blive ved med at
herse med hunden, hvis den ikke forstår
øvelsen.
Fløjt den i stedet for stop, og kast en tennisbold eller dummy ud over hovedet på hunden.
Send så hund tilbage igen og få en positiv
afslutning på øvelsen.

Jagt

Hvis hele hundens træning er gået godt, så
er muligheden for, at træningen vil fungere
på jagt ret god..
Det vigtigste i træningen er at gøre afstanden fra træning til jagt så lille som muligt.
For at undgå konﬂikter, skal man få træningen til at ligne jagten.
Tag din haglbøsse med ud, lær hunden at
vente, både på post og i søget.
Sørg for at tale under træningen så hunden
ikke sætter i gang første gang den hører din
eller andres stemme, bare fordi den aldrig
har hørt andet tale, end kommandoen for
den ene eller anden aktivitet.’
Du kan f.eks under træning kaste vildt for
hunden og så spørg en medjæger om han
vil have apporteringen, mens hunden sidder
og venter.
Det samme gælder når hunden rejser vildt
som du skyder. Tal med kammeraten før du
sender hunden, og det kan man også gøre
selvom man er helt alene.
Prøv også at agere med samme ro og omtanke på jagt, som du gør under træning, og
prøv at være lidt foran hunden, når du skal
vurdere hvordan en situation kan udvikle
sig uheldigt eller misforstås af hunden..

Vær positiv

Opskriften på hundetræning uden konﬂikter
er:
Gå stille og roligt frem.
Hold træningen enkel.
Vær grundig og systematisk
Sørg for at træningen er positiv.
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