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langt den overvejende race jagthunde af en eller anden art. 
Den bedste måde at motivere din hund på er at arbejde med 
den med dét, den er avlet til. Betragt det som en gave, du har 
fået, den er nemlig avlet ind i din hund. Det betyder ikke, at 
nu skal du, der har en familiehund af en jagtrace, straks gå på 
prøver eller på jagt. Det betyder blot, at der indbygget i din 
hund ligger nogle værktøjer, der kan motivere den. 

Jagthund eller familiehund – der findes ikke den hund, der 
trives, hvis den keder sig. Og dét gør den, hvis den udelukkende 
er blevet anskaffet for at skulle klappes, eller hvis du har købt 
dig en jagthund, og du tror, der er så megen jagt avlet ind i den, 
at du ikke behøver at gøre mere. Nøgleordene for succes er: 
samarbejde, føreropmærksomhed og konsekvens – og sidst, at 
du VIL det. Det nytter ikke meget at gå halvhjertet til opgaven.

Din hund skal lære at se fordelene ved at gøre de ting, du gerne 
vil have den til. Opnår du det, vil den ikke svigte, for alle de kon-
flikter, der opstår mellem hund og dig – og nu kan det være, jeg 
lyder meget direkte – men det er altså din skyld, ikke din hunds. 

En hund kender ikke forskel på en god vane eller en dårlig 
vane. Den handler ud fra de informationer, den får fra flokfø-
reren, dig. Lærer du ubevidst din hund en mindre hensigts-
mæssig ting, hører jeg tit, at en hund er ”fræk” eller i ”trods-
alder”. I mine øjne er det ikke sådan. Den har bare taget den 
prægning til sig, som du, dens ejer, har lært den. Alle hunde 
vil gerne spille med fra fødslen. Det, der er problemet, er, at 
det er nemt at komme til at ødelægge din hund med forkerte 
signaler på grund af uvidenhed eller mangel på omtanke. Når 
det nu er sagt, og du har besluttet dig for at træne din hund 
– få en ny hobby så at sige – er det bare at gå til opgaven med 
lyst sind, for det er rigtig sjovt og lærerigt.

God fornøjelse!  

FORORD

For dit indre øje ser du dig selv på en jagt. Du skyder en høj 
fasan, der falder langt borte. Med en stille kommando sender 
du din veltrænede hund i ekspresfart af sted, og et kort øjeblik 
efter sidder den stolt med højt løftet hoved og den dødsskudte 
fugl i munden. Du tager fuglen med et ”Tak”. Naboposten tager 
hatten af i respekt for det fine skud og hundearbejde. Og BLOP, 
der forsvandt tankeboblen, virkeligheden er tilbage …  

Dét, du så hér, er ikke så langt væk, som du måske tror, når du 
står og vælger mellem et antal otte-ugers lækre, små, tykmavede 
hvalpe. Del træningen op i små delmål, så kommer det lige så 
stille, og om cirka 1½ år kan drømmen sagtens være virkelighed. 

På hylderne findes rigtig mange bøger om træning af jagt-
hunde. Denne er skrevet dels for at gøre træningen enklere, 
og dels fordi der er en del både jægere, prøvefolk og familie-
hundeejere, der ikke er trygge og i balance, når de fører hund. 
De stoler hverken på deres hund eller dem selv, og resultatet 
er oftest, at det bliver en anspændt oplevelse. Det er synd. 
Men det er fordi, grundarbejdet ikke er godt nok. Gør det til 
en fornøjelse at føre din hund på jagt, så du får overskud til 
andet end hele tiden at være over din hund.

I mit daglige arbejde med at træne hunde – og egentlig er 
det jo i særdeleshed deres mennesker – ser jeg ofte, at det er 
de samme faldgruber, man falder i. Denne bog vil, ud over at 
gennemgå hvordan du skal arbejde med din hund for at få en 
effektiv jagt- eller prøvehund, også komme med nogle bud på, 
hvad der er grunden til, at dét, du gerne vil opnå, ikke altid 
lykkes – og hvordan du så løser det. 

Bogen er også skrevet for de familiehunde, der er af jagtra-
cer. Af de familiehunde, som kommer til træning hos mig, er 


