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HUNDE: Under overskriften ”Jagt-
hund på hundens præmisser” har 
Danmarks Jægerforbund under ét 
kaldt det store arbejde, der er igangsat 
på hundeområdet. Overskriften fav-
ner bredt, men tilkendegiver tydeligt, 
hvilken retning vi fremadrettet skal i. 
Blandt dem, der skal være med til 
dette, er alle de fantastisk gode og en-
gagerede instruktører, som frivilligt 
står klar til at hjælpe jer jagthunde-
ejere så godt som overhovedet muligt. 

Som instruktør i DJ står man dog 
ofte over for mange udfordringer, som 
kræver stor viden og kendskab til 
mange forskellige racer og ikke mindst 
mange forskellige jagthundeejere. 

En udfordring
Langt de fleste tilbud om jagthunde-
træning ligger i første halvdel af året. 
Dette falder dog ikke altid sammen 
med, at man som ny jagthundeejer 
kan starte på et hold, når hvalpen er 
otte uger. Dette betyder så også, at in-
struktørerne ofte starter med ikke blot 
mange forskellige racer, men også med 
en stor forskel i alder på hundene. Det 
er dog umuligt at imødegå. Et godt råd 
skal derfor være at tage kontakt til den 
lokale jagtforening og få råd og vejled-
ning, indtil muligheden for at starte på 
et træningshold byder sig. 

På den måde kan du undgå mange 
fejl og konflikter, inden du får startet 
op på træningen. Samtidig kan du 
også få råd og vejledning i forhold til 
jagthund i familien. For fakta er, at 
langt de fleste jagthunde er familie-
hunde i størstedelen af deres liv. 

En anden udfordring 
Selvom mange af vores instruktører 
brænder for at hjælpe andre, så bliver 
der også trukket store veksler på dem 
i form af mange frivillige timer. Jeg er 
sikker på, at vi fremadrettet i fælles-
skab kan hæve tilgangen af kursister 

og medlemmer til vores jagtforening-
er, hvis tilbuddene bliver flere og bre-
dere. Flere steder har jagtforeninger 
med stor succes udvidet deres træning 
til også at indeholde mere jagtrelateret 
træning, hvor kursisterne eksempelvis 
parvis bliver fordelt på post og her 
hjælper hinanden – under tilsyn af in-
struktører – med træning i forskellige 
momenter og med masser af variation.

Andre steder har man indført flere 
aftener med familietræning, hvor træ-
ningen er målrettet familiens andre 
medlemmer. Eksempelvis træner man 
i, hvordan man håndterer hunden i 
hjemmet og undgår skjult læring, som 
kan være negativ i forhold til jagthun-
detræningen. 

Det er blot få eksempler, men samti-
dig en opfordring til at tænke ”ud af 
boksen” og se forandring som en mu-
lig succes, der kan måles i stigende 
antal deltagere og medlemmer.

Behov for flere instruktører
Udfordringen er, at det kræver flere 
instruktører. Derfor skal der lyde en 
opfordring til jagtforeningerne om at 
få aktiveret nogle af de nye og yngre 
kræfter som hjælpeinstruktører. En af 
flere muligheder for succes med dette 
skal blandt andet sikres ved, at de re-
lativt hurtigt kommer afsted på in-
struktørkursus, hvor den videnskabe-
lige baggrund og en praktisk tilgang 

til træningen skal motivere dem til at 
ville mere. 

Fremadrettet vil DJ kunne tilbyde 
flere kurser med mulighed for udvik-
ling og fokus på et specifikt område, 
for eksempel etablering og vedligehold 
af et godt hund og fører-forhold, posi-
tiv indlæring (ros, godbidder, m.m.) 
eller apportering målrettet jagthunden. 

Tilbud om efteruddannelse som 
disse bliver blot nogle af flere tiltag, 
som skal fastholde nuværende in-
struktørers engagement, men samti-
dig også være medvirkende årsag til, 
at flere gerne vil i gang med en in-
struktøruddannelse i DJ. I fælleskab 
kan vi skabe forandring og fremgang 
for jagthunden, hvor fortiden er en er-
faring, vi kan bruge i fremtiden.
hvh@jaegerne.dk

Gode jagthunde kræver 
 dygtige instruktører

Danmarks Jægerforbund opfordrer jagtforeningerne 
til at få sendt flere folk på instruktøruddannelserne.
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Kursus
Næste kursus for jagthundeinstruktø-
rer er på Sjælland den 6. og 7. august, 
samt den 10. og 11. september. Se un-
der hund på DJ hjemmesiden, her er 
også tilmelding. Spørgsmål rettes til 
jagt-hundekonsulent Henrik Vester-
gaard Hove-Nielsen, tlf. 81 88 05 29  
eller pr. e-mail hvh@jaegerne.dk.
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