
Denne disciplin handler om at starte med målet og kæde øvelser  
sammen baglæns. På den måde minimerer man risikoen for fejl.  

Det lyder abstrakt, men det er i virkeligheden ganske enkelt.

Tekst og foto: Henrik Vestergaard Hove-Nielsen, jagthundekonsulent i Danmarks Jægerforbund

HUNDE: I de to første artikler om apportering fra hvalp til 
jagthund har jeg beskrevet, hvordan du, med leg til læring, 
kan starte apportering op med en hvalp på otte uger, og 
hvordan du kan starte med aflevering til hånd, på et bord 
eller ”placeboard”, for at minimere risikoen for fejl. 

Når jeg i denne artikel tager udgangspunkt i det fine ord 
baglænskædning, er det ikke for at gøre apportering til en 
videnskab, tværtimod. Baglænskædning, altså det at starte 
med målet og derved kæde øvelser sammen baglæns, er et 
spørgsmål om at minimere risikoen for fejl, som nævnt i 
første afsnit. 

Rigtig mange års erfaring har vist mig, at en af de største 
udfordringer for rigtig mange hundeejere er de mange fejl, 
der opstår i indlæringsfasen. På den måde bliver det oftere 
et spørgsmål om, at man senere i uddannelsen af sin jagt-
hund skal lave problemløsning i stedet for vedligeholdelse. 
Når jeg så vurderer de udfordringer, som mange har, viser 
det sig oftest, at de stammer fra indlæringen af en øvelse, 
hvor man som jagthundeejer har åbnet en firesporet motor-
vej af muligheder for fejl. Med andre ord: Hunden har væ-
ret for langt væk fra hundeføreren og har derved kunnet 
lave fejl i stedet for at gøre det rigtigt. Når det sker i indlæ-
ringen af en øvelse, er det som hovedregel ét skridt frem og 
to tilbage. 

Firesporet motorvej
Hvad jeg mener med en firesporet motorvej af risiko for 
fejl, beskrives billedligt bedst på følgende måde: ”Når du, 
med hunden i ro, kaster en dummy væk fra dig og sender 
hunden afsted, så åbner du alle muligheder for, at hunden 
kan lave fejl.” Allerede når hunden er en meter fra dig, vil 
du i indlæringen have svært ved at stoppe den, når eller 
hvis den laver fejl, og jo længere væk hunden kommer fra 
dig, jo større er risikoen for fejl.

Start med målet
Prøv at forestille dig, at du starter din indlæring med målet, 
altså at hunden lærer at tage dummy fra hånd og aflevere til 
hånd. Denne indlæring sker tæt på dig, hvorfor risikoen for 
fejl minimeres kraftigt. Hvad er så næste skridt, hvis du 
tænker på en færdig apportering? Det er selvfølgelig, at 
hunden løber hjem til dig for at aflevere.

Bevægelse med dummyen i munden
Forestil dig nu, at du bruger det sidste, hunden lærte, nem-
lig at aflevere dummy til hånd. Med hunden siddende foran 
dig lader du hunden tage dummy fra hånd, hvorefter du be-
væger dig roligt baglæns, således at hunden nu lærer at be-
væge sig med dummyen i munden sammen med dig. Igen 
minimerer du risikoen for fejl, fordi hunden har fokus på 
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Opsamling i kort afstand til hundefører, så man minimerer risikoen 
for fejl. 

Løb mod dummy og hundefører.
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dig og bevæger sig sammen med dig. 

Samle op
Hvis du igen tænker din færdige ap-
portering igennem, skal hunden, før 
den løber hjem til dig, samle dummyen 
op. Igen vil det for mange være en stor 
hjælp at minimere risikoen for fejl. 
Dette kan du gøre ved at bede hunden 
om at sætte sig, herefter går du tre-fire 
skridt baglæns væk fra hunden. Her 
markerer du (slipper) dummyen foran 
dig og går yderligere et halvt skridt 
baglæns. I det øjeblik du tager det sid-
ste halve skridt, siger du ”apport” til 
hunden. Igen skal du forestille dig, 
hvad der sker. Hunden skal løbe maks. 
tre meter direkte mod dig, og idet øje-
blik, den samler dummyen op, vil den 
uvilkårligt rejse hovedet op for at tage 
kontakt til dig. Nu er hunden maks. en 
halv meter fra dig, så du har igen mini-
meret risikoen for, at hunden kan lave 
fejl. Husk at modtage dummyen med 
stor glæde. Hunden skal altid opfatte 
dig og det at komme hjem til dig som 
det bedste i hele verden. 

Øg afstanden 
Det er kun din fantasi, der sætter be-
grænsninger, og det vil herefter være 
et spørgsmål om at øge afstanden, 
både mellem hunden og dummyen, 
men også mellem dummyen og dig. 
Men skynd dig langsomt ud fra tan-
ken om at minimere risikoen for fejl. 
Laver hunden fejl, går du et skridt til-
bage og mindsker afstanden, primært 
mellem dummyen og dig selv. 

Når afstanden er øget til, hvad der 
svarer til en apportering på jagt, 

Aflevering til hånd, så snart hunden har sam-
let op, minimerer ligeledes risikoen for fejl. 

maks. ca. 50 meter, kan du ændre 
vilkårene, altså flytte uddannelsen til 
andre og sværere terræner. Indlæring 
af terrænskift er optimal i forhold til 
denne måde at bygge apporteringen 
op på, altså ved baglænskædning.

Terrænskift 
Tager du udgangspunkt i ovennævnte 
indlæring, er det utrolig nemt at lære 
hunden terrænskift i forbindelse med 
apportering. Start med et nemt ter-
rænskift, eksempelvis højt græs. Opti-
malt er det, hvis du finder to klippede 
spor, hvor der er højt græs imellem. 
Sæt hunden af i det ene klippede spor, 
gå halvt ind i det høje græs, således at 
hunden stadig kan se dig og dum-
myen. Marker dummyen foran dig, og 
gå yderligere en halv meter bagud. 

I det øjeblik du går bagud, siger du 
”apport” til hunden, og så er du klar 
til at modtage dummyen, i det øjeblik 
hunden samler den op og rejser hove-
det. På samme måde som tidligere 
øger du nu afstanden mellem hunden 
og dummyen, så du til sidst står i det 
klippede spor på den anden side af 
det høje græs. Når hunden har både 
kendskab til og forståelse for øvelsen, 
skal du huske at variere din uddan-
nelse. Læg evt. dummyen en meter 
foran hunden, og bevæg dig gennem to 
gange terrænskift, således at hunden 
nu samler op med det samme og løber 
længere med dummyen i munden.

Øg kravene 
Hver gang du ændrer vilkårene, ek-
sempelvis træner et nyt sted, så sæt 
kravene ned på øvelsen, du vil lave, i 
forhold til det, du ved, hunden ellers 
kan. Men vær samtidig meget bevidst 
om, at du også får øget kravene kon-
tinuerligt. 

For eksempel er terrænskift mange 
ting, og efter denne sommer bør det 
ikke være et problem, at du går gen-
nem åen og op på den anden side, 
hvorefter hunden laver en baglæns-
kædning, ud fra filosofien om at mi-
nimere risikoen for fejl.

Kun værktøj til rygsækken 
Jeg vil minde om, at hvad du læser i 
de artikler, jeg skriver, er alene red-
skaber til din rygsæk med viden. 
Brug det, du kan, og husk på, at hele 
fundamentet til en god jagthund lig-
ger gemt i et godt forhold mellem dig 
og din hund. 

Knæk og bræk med træningen. 
hvh@jaegerne.dk

Se forhandlerliste, nyheder 
og vores katalog på guntex.dk

Se hele det store Aimpoint® pogram i 
vores 250 siders katalog ...

Aimpoint® Hunter serien 
Hunter serien er designet som en 
traditionel sigtekikkert. Serien består 
af 4 modeller. Det er længden på 
riflens låsestol der afgør modellen.

• Vejl. pris 5.899,-

Aimpoint® Micro H-2™ serien
Aimpoint® Micro H-2™ serien klare 
de hårdeste forhold. Haglgevær, rifler, 
håndvåben eller bue, disse sigter kan 
klare det hele.

• Vejl. pris fra 5.099,-

RØDPUNKT SIGTE
DESIGNET TIL 
JAGT OG SPORT ...

Aimpoint®
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