
 

 

 
 
 

          Lydighedstræning i Dansk Münsterländer Klub København 
 
 
En ulydig hund bliver nemt en belastning for både ejerne og omgivelserne, så det er ikke så 
mærkeligt, at de fleste hundeejere ønsker sig en lydig hund. 
 
For en jagthund er det ikke bare ønskværdigt at den er lydig, det er en afgørende 
nødvendighed for at den kan bruges til det, den er skabt til. En ulydig hund på jagt er ikke 
alene irriterende for jagtens øvrige deltagere og hunde. Hvis den får mulighed for det kan 
den også nemt komme til at ødelægge dele af jagten, f.eks. ved at jage vildt væk fra såter, 
som man endnu ikke er kommet til. I yderste konsekvens kan hundens ulydighed komme til 
at koste den livet, f.eks. hvis den bliver kørt ned af en bil i jagten på en hare. Derudover er 
det uacceptabelt at hunden jager og evt. skambider vildt. 
 
En jagthund bør altså være ubetinget lydig, før den kommer med på jagt. 
 
Lydighedskurserne i DMK København skal lære dig og din hund nogle grundlæggende 
øvelser, som er fundamentet for alt det, hunden skal lære efterfølgende, som f.eks. 
apportering og markarbejde. 
 
Det er altså vigtigt, at den grundlægende lydighed er på plads, inden man går videre med de 
øvrige elementer i pensum for jagthunde. 
 
Inden vi beskriver de forskellige øvelser, hvordan de udføres og hvad de bruges til, følger her 
fem ting, der er værd at huske på, hvis træningen med din hund skal blive en succes: 
 

1) Ros – og gør det rigtigt 
Jo flere konflikter du har med din hund, desto sværere vil det blive at få den til at 
samarbejde med dig. Det er derfor vigtigt, at du altid husker at rose, når hunden gør 
det du beder den om. Rosen skal komme i samme øjeblik, hunden gør det, den er 
blevet bedt om. Hvis du roser bare få sekunder for sent, er det ikke sikkert, hunden 
forstår sammenhængen.  
 
Når du roser er det vigtigt, at du bruger den lyseste stemme, du kan finde frem. Det 
kan være svært for nogle mænd, men du vil opleve at hunden reagerer bedre i takt 
med, at din stemme blive lysere. Hvis du er i tvivl, om hunden forstår din ros, skal du 
bare se på halen – hvis hunden logrer, forstår den, at du er glad for det, den har gjort. 
 
Af hensyn til samarbejdet bør konflikter med hunden undgås. Forsøg derfor om 
muligt blot at ignorere uønsket adfærd – og ros, når den gør det rigtige! 
 

2) Gør det nemt for hunden 
Undgå altid at gå for hurtigt frem i træningen. Gentag hellere de forskellige øvelser 
en ekstra gang, så du er sikker på, hunden har forstået det fuldstændigt. Når du gør 
det nemt for hunden, vil den oftere opleve succes, hvilket er afgørende for dens 
glæde ved arbejdet. 
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3) Træn på forskelligt terræn 
At hunden kan ligge dæk i haven eller på stuegulvet i 10 minutter er ikke 
ensbetydende med, at den også kan på træningspladsen eller marken. Hunden ser i 
billeder med forskellig baggrund og derfor vil en øvelse med en ny baggrund for 
hunden være en meget svær øvelse hvis man fortsætter der man sluttede hjemme i 
haven. Træn derfor øvelserne så mange forskellige steder som muligt. Udnyt de korte 
lufte ture om morgenen og aftenen; dæk hunden af på fortovet, lad den gå plads de 
første 300 meter, sæt den af og gå i en rundkreds om den, osv.  
 
Ved at træne øvelserne på forskelligt terræn, gør du det nemt for hunden, når I er til 
træning og senere på jagt, og den opnår dermed succes og bliver mere villig til at 
samarbejde. 
 

4) Godbidder med måde 
Det er ikke altid hensigtsmæssigt at have lommerne fulde af godbidder – hvis man 
bruger mange godbider, kan det være svært at få hunden til at synes, at det er fedt at 
få ros – den vil hellere have godbidder. Er man er på jagt og hunden ikke længere er 
interesseret af godbidder har man ikke mulighed for at rose hunden ordentligt. Lær 
derfor hunden, at ros er bedre end godbidder. På den måde vil hunden altid forstå, 
når den gør det rigtige, også når du har glemt godbidderne. 
 

5) Få opmærksomhed 
Opmærksomhed fra og ro på hunden er vigtigt, når vi er på jagt. Uden 
opmærksomhed og ro kan vi ikke få hunden til at samarbejde.  
 
Stræb derfor efter, at det altid er hunden der opsøger din opmærksomhed og ikke 
omvendt. Husk, at det er hunden, der arbejder for dig. Den skal spørge dig om lov – 
det er ikke dig, der skal spørge hunden. 
 
Hvis hunden ikke reagerer første gang du fløjter eller kalder på den, f.eks. fordi den 
er optaget af noget spændende, skal du ikke kontakte den igen. Vent i stedet til den 
falder til ro og opsøger dig af sig selv. Dermed giver du dig også selv tid til at overveje, 
hvordan du skal takle situationen på den bedste måde. 
 
Opmærksomhed fra hunden opnås ved altid at rose den, når den kigger på dig.  
Lad være med at sige hundens navn, lave lyde og bevægelser når du taber 
toldmodigheden når hunden ikke kigger på dig. Den vil bare lære at du før eller siden 
tager kontakt.                                                                                         
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