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HUNDEFØREREN 

Deltagerne skal selv medbringe de 
træningsredskaber, som aftales med in-
struktøren. Godbidder, vand og skål skal 
også medbringes. 

Føreren skal være iført fornuftigt tøj og 
sko/støvler, der er tilpasset udendørs-
træning i al slags vejr. Solbriller, store 
hatte, lange halstørklæder, flagrende 
frakker, træsko og lignende, der kan 
virke distraherende/truende på hund-
ene, skal undgås.

Instruktørens anvisninger skal følges 
under træningen (er du i tvivl, så spørg).

Hvis du af en eller anden grund ikke 
kan komme til træning, så meld afbud 
til din instruktør eller send et andet 
familiemedlem.

HUNDEN

Hunden må ikke være fodret inden træ-
ningen. På den måde er motivationen 
optimal og køresyge undgås bedre.

Træningspladsen er ikke et sted, hvor 
man lufter hund, så derfor bør hunden 
være luftet grundigt inden man starter.

Hav altid en ”lortepose” i lommen. 
Eventuelle efterladenskaber fra hund-
en samles op, og posen skal i den 
nærmeste skraldespand – ikke smides 
i området.

Tæver i løbetid må ikke deltage i træ-
ningen.

Hvis din hund får en sygdom skal du, 
af hensyn til holdene, meddele dette til 
din instruktør.

HALSBÅND Og LINER

Til træning bruges altid et halsbånd, 
som hunden kan forbinde med træning. 
Det kan være et rendehalsbånd (som 
findes i mange forskellige udgaver) – 
men aldrig pighalsbånd. Et rendehals-
bånd skal altid sidde korrekt. Den del 
du ”trækker” i ligger hen over hundens 
hals/ryg, og den anden ring i halsbån-
det bevæger sig oven på selve halsbån-
det.

Du skal også have en ordentlig line. 
Din instruktør vil vejlede dig i dit valg 
af både halsbånd og liner.

Hunden skal føres i line (være 

koblet) 15 minutter før og 15 

minutter efter træningstimen.

Denne folder er lavet for at du, før du kommer på trænings-
pladsen, har et rimeligt indblik i hvad du skal til at beskæftige 
dig og din hund med.

Der foregår meget på træningspladsen – og der vil nok også 
være noget, som du ikke rigtig fik fat i, da din instruktør stod 

og instruerede med vinden i ansigtet, og – selvfølgelig for at 
være venlig – lod deltagerne få vinden i ryggen. Nogle af de 
velmente ord er så blæst væk på denne måde. Derfor er denne 
folder også til privat afbenyttelse derhjemme i lænestolen.

Men, men – størsteparten skal du løse med praktisk træning.

HVAD SKAL HUNDEN VÆRE?
Det med lænestolen er slet ikke så tosset. Lad den indbyde 
til nogle tanker om, hvad du vil med den hund, du har til træ-
ning nu. Træning kommer du ikke uden om, hvis du og hunden 
skal have et rart ”hundeliv” de næste 10-15 år, og det gælder i 
særdeleshed for hunden.

Nedenfor er en rækkefølge med gradvist stigende træning-
sniveau kan være som følger (rækkefølgen er udelukkende ud 
fra træningsniveau og ikke hundens værdi).

Her kan du vælge, hvad det er, du vil med din hund, og hvilket 
træningsniveau, den skal bringes op på, for at fungere godt 
sammen med dig.

Den træning vi arbejder med på vores kurser, tilfredsstiller 
som regel de krav, man stiller til familiehunden og vil samtidig 
være et godt grundlag at arbejde videre på.

Husk, at mange af hundens medfødte egenskaber gør, at den 
måske har et behov, du ikke har.

10 gULDKORN OM LEDERSKAB

1. En god leder har flokkens opmærk- 
 somhed. Ros hunden ved øjen- 
 kontakt.
2. Lad hunden gøre sig fortjent til  
 godbidder og ros. Gør det menings- 
 fyldt at søge kontakt.
3. Lederen er pålidelig og sørger for 
 hundens behov: Mad, motion,  
 aktivering.
4. Lederen spiser først.

5. Lederen går først. Indlær ”bliv”  
 begrebet.
6. Lederen kontrollerer territoriet (flyt  
 dig).
7. Lederen angiver stemningen (møde  
 med andre hunde, gæster, frem- 
 mede elementer).
8. Lederen foretager sine dispositioner 
 ”hundemæssigt” korrekt.

9. Ledere er vindere. Kontrollér og  
 vind lege.
10. Samliv med hunden er ikke demo- 
 krati. Lederen afgør de vigtigste  
 sager.

Der er meget mere i det at opdrage en 
hund end det, der er medtaget her i 
folderen, men det skulle meget gerne 
give dig et grundlag for en godt start.

1. Familiehunden   Hvalpe/unghunde – lydighedstræning

2. Udstillingshunden   Ringtræning

3. Prøve- og jagthunden  Lydigheds- og apporteringstræning

4. Jagt- og markprøvehunden Apporterings- og markprøvetræning, markprøver



4 | DMK KØBENHAVN  DMK KØBENHAVN | 5

gRUNDLÆggENDE ELEMENTER
Én ting skal man være klar over: ”Det er dig (mennesket), der 
skal lære, før din hund kan lære”. Hvis du ikke ved, hvilket slut-
mål du vil nå, og hvilken måde, det skal nås på, kan du umuligt 
gå ud og lære din hund det. Det vil være det samme, som at 
bede en kineser lære danske børn dansk.

Det hele går altså ud på, at du skal lære, hvad det er, du skal 
lære din hund i den daglige træning, nemlig:

KOMMANDO-ORD
For at hunden kan vide, hvad du ønsker, 
den skal gøre, må du have nogle faste 
kommandoord og signaler. Fra starten 
skal du gøre dig det helt klart, at man 
altid skal bruge den samme kommando 
til den adfærd du ønsker – ellers bliver 
hunden forvirret. Det gælder også, hvis 
andre går eller træner med hunden. Så 

må de lære dine kommandoord.

Det følgende er forslag. Alle ord kan for 
den sags skyld anvendes – dog helst  
korte og uden fyldord (f.eks. på ”plads”) – 
og absolut ikke hele sætninger.

I et indlæringsforløb kommer armbe-
vægelser og fløjtens brug også ind i 
billedet. Men det er forskelligt hvornår. 
Ens for al indlæring er, at sikkerhed og 
tid kommer før afstand.

1. Hunden skal lære ”sit”.

2. Hunden skal kunne sidde ”plads”  
 ved din venstre side

3. ”Frit følge” med og uden hunden i  
 line (- og i line, uden du flyver af 
 sted, eller hunden er ved at kvæle 
 sig selv).

4. Hunden skal lære at ligge.

5. ”Dæk” på kommando

6. ”Stå” på kommando

7. ”Bliv” i en af ovennævnte stillinger,  
 når fører forlader hunden.

8. ”Hjemkald” / komme ved kald  
 – hvor hunden kommer til dig uden 
 svinkeærinder.

9. Hente/bringe – forløber for 
 kommandoen ”apport” hvor hunden 
 skal hente det ønskede og aflevere 
 til hånd.

10. Søge/finde – indlæring til at finde 
 blindt udlagte emner og aflevere 
 dem til hånd.

11. Håndtering af hund: Hunden skal 
 villigt lade sig undersøge overalt 
 – og fører skal uden problemer 
 kunne se og vise hundens tænder.

Spring – og cykelture – kommer først på tale, når hundens 
knoglebygning er udvokset nok til ikke at tage skade af disse 
ting. Det vil sige når hunden er ca. 12 måneder.

Lærer du hunden alt dette – og samtidig har gjort hunden 
begribelig, hvor i flokken den hører til (lederskab) – har du en 
hund, der trives med dig i dagligdagen, og som man kan have 

med alle vegne, uden at den er til besvær for sig selv, dig og 
alle andre.

Desuden har du en hund, der kan bestå flere forskellige prøver 
– anerkendte som ikke anerkendte – som findes rundt om-
kring på pladser, i Dansk Kennel Klub, i andre specialklubber, i 
jagtforeninger osv.

Komme ved kald
Hundens kaldenavn og ”kom”. Her skal 
hunden bare komme imod dig og slut-
telig helt hen, medmindre en anden 
kommando gives undervejs.

Plads
”Plads”. Her skal hunden gå til førers 
venstre side og sætte sig skulder ved 
førers ben.

Lægge sig ned
”Læg dig”/”Dæk”. Brug den første inden-
dørs – her må hunden godt rejse sig, den 
anden udendørs – her må hunden aldrig 
rejse sig, før en anden kommando gives.

Stå
”Stå”. Indlæring udføres, hvor hunden 
har siden til fører, der står med front 
mod hundens side og med håndtegn.

Blive
”Bliv” – betyder: Nu går jeg og du for-
bliver i den position, du har nu (sit, 
plads, stå eller afdækket på afstand).

Højre/venstre
Skift af retning. Det er altid hundens 
side, der er afgørende.

Det kan godt være svært at admini-
strere, hvis hunden skifter mellem at 
være på vej væk fra dig og være på vej 
imod dig. Men hvem siger også, det skal 
være let for føreren?

Det er i hvert fald umiddelbart lettest 
for hunden at forstå sine ”egne” højre 
og venstre, når det drejer sig om lyd. 
Hvis man har visuel kontakt (hunden 
ser på fører) kan man bruge armbe-
vægelser uden kommando.

”Markér”
Hunden lærer at markere et eller flere 
kastede emner.

”Apport”
Hunden skal hente et eller flere emner.

Aflevere apport
”Tak”, ”slip”, ”los” o.l.

Søg
”Ud”. Løbe ligeud i terræn. Finde en el-
ler flere ikke-markerede apporter.

Ikke længere under kommando
”Line fri eller – når hunden er fået linen 
af – ”fri”.
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STEMMEFØRINg Og KROPSSPROg
Det er meget vigtigt, at hunden får klare 
signaler fra føreren. Stemmemæssigt 
skal hunden på det lyse og lette tone-
fald kunne forstå rosen, derfor skal 
denne gives samtidig med at det, hund-
en gør, er rigtigt. Omvendt det dybe og 
utilfredse tonefald, når hunden er i færd 
med at gøre noget uønskværdigt.

Din kommandostemme skal være med 
bestemthed i tonefaldet, så hunden er 
klar over, at du mener det du siger. Dette 
sidste forudsætter naturligvis, at hund-
en forstår kommandoerne.

En ting, der er godt at lære sin hund er 
kommandoerne: ”NEJ” (= stop det du gør) 

og ”JA” (= fortsæt det du gør).

Man kan rose en hund til fantastisk 
mange ting – men omvendt: Også her 
kan man ”tale den til døde”, så den slet 
ikke hører efter, hverken det ene eller 
andet tonefald. Al ting med måde – vel 
og mærke den rigtige måde.

OM APPORTERINg
Du har en Münsterländer, og dermed 
også en hund med visse nedarvede 
jagtlige egenskaber. Det har for resten 
langt de fleste hunderacer. Disse, og  
andre, egenskaber kan du ikke fjerne.

Lad os i stedet udnytte disse egenskaber 
rigtigt i vores træning, da det nemlig så 
bliver lysten, der driver værket. Faktisk 
behøver vi ikke lære vores hunde at ap-
portere. Det ligger i dem. Vi skal kun 
lære dem de rammer, inden for hvilke vi 
ønsker apporteringen udført. Det svære 

ligger nemlig i at lade være med at 
vænne dem af med at apportere. Hund-
en må aldrig få negative oplevelser i 
forbindelse med apportering.

Det betyder så også, at den aldrig må 
have fået skæld ud, lige meget hvad den 
har taget i munden som hvalp. Hvis man 
tænker tilbage, er det vist ofte her år-
sagen ligger, når man står med en otte 
måneders hund, der har vanskeligheder 
med apporteringen. Så må man starte 
forfra og søge at indgyde hunden 

glæden ved at bære noget i munden.

Apporteringen er en sammensat, kom-
pliceret øvelser, der for at kunne udføres 
korrekt kræver færdighed i visse andre 
discipliner/kommandoer, f.eks. ”Plads” – 
(evt.) ”Bliv” – ”Apport” – hjemkald – ”Slip”.

Derfor gør man det mere overskueligt for 
sig selv ved at dele øvelsen op i adskilte 
faser samt at holde en pause mellem hver 
fase, når man træner. Det vil vi naturlig-
vis også komme ind på i kurserne.

STRAF

Uanset hvor lydig en hund normalt er, så vil man komme ud 
for tilfælde, hvor straf/korrigering af hunden er nødvendig. 
I visse af især den unge hunds udviklingsperioder vil den 
afprøve sin fører for at se, hvor meget den kan tiltuske sig af 
rettigheder, og hvor stærk dens flokleder er. Det er en unor-
mal hund, der ikke afprøver floklederen og desuden prøver 
at komme op i flokhierarkiet (familien).

Du skal gøre dig helt klart, at der i hvert fald er en ting, 
vi SKAL lære at styre: Temperamentet. Prøv at styre det  
objektivt uden at være følelsesmæssigt påvirket. 
SLÅ ALDRIG DIN HUND!

Der er mange måder at straffe sin hund på: Ruske den i nak-
keskindet, skælde ud med mørk stemmeføring, ignorering 
osv. Råb aldrig til hunden. Målet er, at du med enkle midler 
kan styre din hund. For den ældre hund er et blik fra føreren 
ofte nok. Alt dette kan sammenfattes med ét vigtigt ord: 
Kommunikation.

KONTAKT

Et andet vigtigt ord, når vi har med hunde at gøre, er kon-
takt. Et godt eksempel kunne være den fører, der prøver at 
give sin hund en kommando, mens hunden har travlt med 
at kigge efter en anden hund. Det mislykkes uvægerligt – 
og hvorfor? Ja, netop – manglende kontakt. Man er nødt til 
at have sin hunds opmærksomhed, hvis man vil have den 
til at gøre noget.

Hvordan opnår man så god kontakt med sin hund generelt? 
Jo, måske ved at:

1. Holde af sin hund på godt og ondt.
2. Behandle hunden rigtigt og søge at lære hundens eget 
 sprog at kende.
3. Tale meget med sin hund.
4. Aktivere hunden (og her menes ikke træning alene).
5. Forhindre hunden i at få oplevelser på egen hånd.



”LEVER VI OP TIL HUNDENS FORVENTNINgER 
OM EN gOD FLOKLEDER Og VEJLEDER?”
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Det sidste, men måske vigtigste ord af alle inden for hunde-
opdragelse er KONSEKVENS – kædet sammen med tål-
modighed.

Hvis du tænker ud fra devisen: ”Hvad hunden én gang må, må 
den altid”, får dét, man tillader, faktisk vid betydning fremover. 

Tænk over det!

Blandt andet derfor gælder ved træning følgende punkter:

1. Vis hunden, at al træning er leg.  
 Træn på hundens præmisser, men  
 på dine betingelser.

2. Sørg for, at hunden gennemfører  
 enhver indlært kommando hver  
 gang!

3. Giv aldrig hunden en kommando,  
 du er i tvivl om du kan få den til at  
 udføre.

4. Giv aldrig en kommando, når du  
 ikke har hundens opmærksomhed.

5. Undgå, at hunden kommer i situa- 
 tioner, hvor den fristes over evne.

6. Sørg altid for at ophæve enhver  
 kommando med en ny (”fri” er også  
 en kommando).

7. Slut enhver træning med noget,  
 hunden er god til.

8. Din hund kan først lære en øvelse,  
 når du selv har lært øvelsen.

9. Træn aldrig med din hund, hvis du  
 er uoplagt og ikke har lyst.

10. Brug dobbelt så lang tid til at  
 tænke dit eget daglige trænings- 
 program igennem i lænestolen,  
 som du vil bruge til træning af hund- 
 en i ”marken”.

11. Forsøg at forestille dig hundens  
 reaktioner på de enkelte øvelser,  
 du vil træne med den, således at du  
 kan komme den i forkøbet og und- 
 gå de ting, du ikke ønsker, den skal  
 gøre.

12. Man kan ikke få en lydig hund  
 ved 8-10 ganges træning på træ- 
 ningspladsen over nogle måneder.  
 Det er de daglige 5-10 minutter  
 derhjemme, der gør hunden lydig.  
 Hvis du ikke gør dette, får du en  
 hund, der stresser på trænings- 
 pladsen.
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