Førerfejl kan undgås
Kunsten er ikke at gå ind i jagtsæsonen med en lydig hund, men at gå ud
af den med en lydig hund …
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Her godt inde i jagtsæsonen vil mange opleve, at deres ellers så veltrænede jagthund pludselig
ikke er så veltrænet mere. Ved fod er blevet lidt sløset. Den går for langt frem og skal rettes
hele tiden. Så er der regulære knaldapporteringer og sikkert meget mere af samme skuffe. Det
kommer ikke på en gang, men kommer umærkeligt snigende. Så er man ikke opmærksom,
sludrer med makkeren, eller har travlt med at se Jensens flotte skud. Så ser man, at der fiser en
hund rundt, langt inde i såten. Den ligner sgu’ da min? Der kigges ned: Ingen hund, det ER min,
der er smuttet. Nogle genkender nok noget af det ikke?
Det er næsten altid førerfejl, der er årsagen. Lad os gå ud fra, at hunden var klar til jagt, da
sæsonen begyndte. Så kan mange af ulykkerne faktisk undgås blot ved simpel omtanke.
Der kommer ikke noget godt ud af at tage en hund, der ikke er trænet færdig, med på jagt. Jeg
hører tit folk sige, at den kommer bare med i snor, så den lige kan lugte til det. Lad være. Det
går galt. Så kort kan det siges.

Hvad gør man så

Læs din hund. Er den godt oppe i det røde felt på post, så lad være at sende den på en apport
og slet ikke på fugle, der ligger tæt på. Hvis den får den overbevisning, at det er den, der skal
hente hver gang, så går der ikke længe, før den sørme gør det helt selv – uden kommando.
Undlad måske at skyde selv, hvis Balder ikke er i ro. Det er svært både at koncentrere sig om
skydning og hund samtidig, og Balder lærer hurtigt, at når din koncentration er væk fra den
under skydning. Så smutter den. Det kan såmænd godt være, at du må undlade at skyde på
mere end en jagt for at fokusere på hunden. Tro mig, det kommer godt igen. Prøv at lade
hunden sidde 2‑3 meter foran dig på post, hvis du ser, at den står højt i tændingen. Det har
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overraskende nok en beroligende virkning, for nu er Balder ikke helt så meget på længere,
fordi den sidder lidt for sig selv. Man skulle tro, at jo længere væk hunden sad fra føreren, jo
nemmere ville den knaldapportere, men det er faktisk modsat.
Det er så let at lade stå til. Man er på jagt, hygger sig med kammeraterne og har mere fokus på
jagten end hunden, men lad være med at se gennem fingre med de små ting. Går hunden for
langt frem ved fod så lad være at gentag kommandoen i tide og utide. Ret den en eller to gange.
Virker det ikke, så må der snor på, til det igen ser pænt ud, med andre ord gå tilbage i træning
til der, hvor det virker, og gå så frem igen. Det er langt mere effektivt end at blive ved med
irettesættelser, som hunden hurtigt bare opfatter som en del af at gå ved fod.

Gode og dårlige vaner

Der kommer ikke unoder hos din hund af sig selv. Alle de gode vaner, din hund har, har du lært
den bevidst, men alle de dårlige vaner har du også lært den, bare ubevidst.
Hvis man driver med sin hund, og den ikke er helt i hånd, ses det tit, at hunden er alt for langt
væk fra føreren. Er det en stødende hund, der ikke tager stand, så er det jo en fordel, at den
også letter fugle inden for skudhold. Desværre oplever man ikke sjældent, at fra det øjeblik der
bliver blæst på, ja så er Balder helt ude af syne og da i hvert fald uden for terapeutisk
rækkevidde. Sikke en fest den har derude!
Den knaldapporterer, bytter fugle, så ingen aner, hvor fuglene er, kommer måske også lidt op
at slås med en firbenet kollega osv. Ud over det er den så heller ikke særlig effektiv og løber
forbi mange fugle. Det er ikke sjældent, at efter at en flok løse hunde har gennempløjet en såt,
vil en dygtig spanielfører kunne lette mange fugle i samme såt, som de meget selvstændige
hunde er løbet forbi.
Det gælder til en vis grad også for de stående hunde, som ofte får en stand i drevet, men må
udløse den selv. Af gode grunde, føreren er nok en kilometer væk.
Man kan sagtens lære en stående hund at gå kort i tæt bevoksning og længere i åbent
landskab.
Sørg for at være i kontakt med hunden gennem hele drevet og fløjt den sit ved opfløj. Kontakt
opnås ved, at Balder driver fra side til side, højst en fem‑otte meter fra dig, hvis det er en
stødende hund, og lidt længere hvis det er en stående hund. Det er effektivt, og du kan nå at
gribe ind, før Balder går af hånd. Bliver bevoksningen så tæt, at du ikke kan se den, så lad den
lige gå ved fod til du igen kan overskue området.

Hunde fejler ikke

Som du nok kan læse i ovenstående mener jeg, at næsten alle fejl er førerfejl. Hunde vil gerne
indgå i et team eller flok, om du vil. Det er ren Darwin, for hvis hunde ikke samarbejder,
overlever de ikke i naturen. Derfor handler det i mine øjne mere om kommunikation end om
træning, det meste ligger jo så at sige programmeret. Trykker du på den rigtige knap, kommer
det rigtige program op, og trykker du på en forkert knap, ja så genkender hunden ikke signalet,
og der opstår rod. Det gælder lydighedstræning, for det er klart, at de mere jagtrelaterede
øvelser skal indlæres.

Hvis hunden går for langt frem ved
fod og ikke lytter til kommandoen, så
er der kun én vej: På med linen og
tilbage til start.
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Men er basis ikke helt på plads, er der lukket for yderligere indlæring.
Det er ikke sjældent at høre jægere sige om deres på alle måder ulydige hund, at den kan finde
fugle ... Jo da, forvirret høne finder også et korn. Problemet er så, at så meget andet ikke virker.
I mine øjne er kunsten ved hundetræning at få en hund, der kan arbejde selvstændigt og
samtidig være i hånd. Så lav forarbejdet ordentligt og brug den sunde fornuft. Lær hunden at
kende, så kan meget forudses, og ulykkerne undgås.
Hvordan gør man det? Man gør hundetræningen til en lige så stor og glad sport som selve
jagterne. Dem er der jo trods alt færre dage med.
Vi ses derude!
Rolf Andersen
www.hundetraening.com

Hvis hunden knaldapporterer, så prøv at lade den sidde 2‑3 meter foran dig på post. Det virker faktisk
hæmmende på dens lyst til spontant at apportere, når den pludselig føler sig lidt alene.
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