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FORORD 

Dette er en bog om genopretning af hunde. Jagthunde. Og 
hvorfor så skrive en bog om det? Fordi jeg kan se på de jagt-
hunde, der kommer til træning hos mig, at langt størstede-
len på en eller anden måde er løbet fra føreren, og så står 
den ærgerlige hundeejer og føler en form for afmagt, for hvor 
kan man få hjælp til igen at få en glad og lydig hund? Mange 
steder, både i skrift og praksis, arbejdes der kun på at træ-
ne en hvalp helt fra start, gå vejen uden fejl, og ende med en 
færdigtrænet hund. Det er bare ikke altid sådan, det går. Alle 
hunde er forskellige, det er hundeejere også, og når skaden er 
sket, er der mange, som giver op. Hunden kommer ikke med 
på jagt, fordi den nok ødelægger det hele. Den bliver aldrig 
sluppet fri, for den løber sandsynligvis væk. Det er synd for 
både hunde og mennesker, for det var jo ikke lige det, der var 
meningen, da hunden blev anskaffet. 

Fra at skulle være en glæde – og en sjov interesse – er det 
blevet et åg for alle, og tiden går med altid at småskændes 
med hunden. Der er jo selvfølgelig det alternativ at skille sig 
af med hunden, købe en ny og begynde forfra … Mange, der 
kommer hos mig, er nærmest parate til den løsning, men det 
er jo ikke uden problemer. Resten af familien er glade for hun-
den, så det familiemedlem, der har det største arbejde med 
hunden og ikke orker længere, er som regel i stærkt mindre-
tal. Og så er der jo så sådan set heller ikke nogen garanti for, 
at det vil gå bedre med den næste hund?

Der er en anden mulighed. At gå tilbage, næsten til start, 
og genoptræne/præge hunden. Men det kræver, at du vil in-
vestere din tid og opmærksomhed i det. Det kommer ikke af 
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sig selv, men det behøver ikke at tage lang tid, bare det gøres 
rigtigt. Det er dette alternativ, denne bog vil hjælpe med.

Næsten alle hunde kan komme til at virke fint. 

OK, det bliver måske ikke helt så forkromet, som hvis der 
ikke var lavet nogen fejl, men tro mig, det kan blive lysår 
bedre.

Først: På med ja-hatten! Det skal nemlig være morsomt – 
ellers er det ikke sjovt!

Rigtig god fornøjelse. 

Rolf Andersen
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komme hjem. Altså otte ud af ti gange er det en fest at kom-
me, de sidste to bliver den sat i snor eller taget ind.

Det, der kan være sket, er, at prægningen, den tidlige indlæ-
ring, til en vis grad er smuttet.

Hvis vi ikke har fået fat de tidlige måneder af hundens liv, 
har den ikke lært spillereglerne, og når den så kommer til 
skelsår og alder, og bliver kønsmoden, er løbet kørt. Ulykker-
ne opstår næsten altid i 10-13-måneders alderen. Før det var 
hunden super fin, men nu vælter læsset. Et par eksempler:

Den kommer ikke længere på hjemkald, gør meget, stikker 
af, trækker i snoren. Listen kan såmænd være meget længere, 
men det hele er egentlig samme sag.

Det er meget vigtigt at forstå, at den utilpassede og ulydige 
hund ikke gør det for at være fræk. Det er at menneskeliggøre 
den, den opfører sig mindre hensigtsmæssigt, fordi den ikke 
kan andet ud fra de signaler, du har sendt og sender til den. 
En hund er hverken ond eller fræk, den gør bare instinktivt, 
hvad den kan for at overleve i det spil, den er kommet i. Lad 
os lige være enige om, at selvom din hund er klog, er den altså 
ikke doktor Einstein, og så falder det ikke altid heldigt ud, når 
den selv forsøger sig frem. Derfor er det vigtigt ikke at være 
sur på den. Vær neutral, for så kan du blive glad eller bydende 
på splitsekunder. Hvis du har for mange følelser med, er sur, 
og din hund gør noget rigtigt, kan du ikke hurtigt og overbe-
visende nok vende til glad. Glem alt om at spille komedie over 
for hunden – den har læst dig og er helt klar over, hvilken 
sindstilstand du er i, uanset hvor meget du prøver at skjule 
det. Den ser, at du er unormal, det er farligt i naturen med 
svage ledere, og derfor kan den ikke stole på, at du er i stand 
at styre flokken.

Som regel går det allerede galt de første uger, man har en 

GRUNDLAGET 
– HVORFOR GIK DET GALT?

For at rette op på noget som helst må du erkende, at der er et 
problem. Det lyder både nemt og logisk, men fejl og unoder 
kommer jo ikke fra den ene dag til den anden. Det kommer 
snigende, og vi som mennesker vænner os til dem. Vi accep-
terer mere og mere, og til sidst er det ikke til at leve med.

Når vi nu har erkendt, at der er noget helt galt, er vi allerede 
halvvejs. Men nu kommer det sjove, for ja! Det er sjovt at rette 
en hund op, fordi det er at begynde forfra.

Prøv at betragte din hund som en pc. Du har købt en hund/
pc. Der er ingenting i den endnu andet end et styresystem. 
En pc har Windows. Hunden har sine instinkter, og det dens 
gener indeholder.

Alt, hvad hunden gør fremover, er bevidst eller ubevidst 
indlært af dig! Trykker du på en forkert knap, kommer der 
noget forkert op. Det er sat lidt på spidsen, for en hvalp bliver 
jo også præget af sin mor, men det giver alligevel et billede 
af, hvad vi har med at gøre. Det handler om at tale det sprog, 
hunden kan forstå.

Tænk på, at din hund ikke gør noget for dig. Den gør noget 
for sig selv. Et eksempel: Hvis du, fra hunden er lille hvalp, 
sætter den i snor eller tager den ind, hver gang du kalder på 
den, og hver gang den kommer glad, ja, så kommer den en dag 
ikke mere. Det er egentlig klart, for du har gjort hjemkaldet til 
noget negativt og begrænsende. Hvis du havde kaldt på hval-
pen og roste den og kastede en bold, da den kom spurtende, 
ville den blive ved med at komme, fordi det var super sjovt at 
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hund/hvalp. Den tidlige prægning er utrolig vigtig, for det 
er her, mens hvalpen er meget modtagelig, at vi sætter vores 
regler ind, og det skal du gøre, så du får en medspiller, ikke 
en modspiller. Du skal ende med en hund, der gør, hvad du 
ønsker, fordi den kan se sin egen fordel ved det. 

Der er nogle nøgleord, der er gode at huske, hvis din hund 
skal blive en rigtig medspiller: Al afstraffelse er afmagt. Glem 
alt om at få en medspiller, hvis den ender med at lystre af 
frygt. Den smutter på et eller andet tidspunkt. Så ved du det.

Du skal være sjovere og mere interessant end alt muligt 
andet. Sagt firkantet skal du være sjovere end en kondiløber, 
festligere end en fasan, mere udfordrende end en mountain-
biker, og mere delikat end et stykke råvildt. Hvis du gennem-
fører det, vil din hund blive ved dig, for du er det sjoveste, og 
der er intet, der kan konkurrere med en god fører.

Timing er meget vigtig. Det er splitsekunder, der gør for-
skellen på, om det bliver en succes eller fiasko.

Lær at læse din hund, så du ved, hvad der går galt og hvor-
når. Reager, når den får ideen til det, du ikke ønsker, og ikke 
først, når det er sket. Er hunden løbet, har du tabt og kan ikke 
ændre det i situationen. Handler du derimod, når hunden får 
ideen, har du vundet.

Måske tænker du nu: Hvad hjælper det at stikke mig i næ-
sen, hvad jeg gjorde galt, det kommer der da vel ikke noget 
ud? Jo, der gør. For det er ikke for at prikke til dig, men hvis 
du forstår, hvad der gik galt – og hvornår – så kan det rettes, 
for nu begynder vi nemlig helt forfra.
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