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Racespecifikke forskelle
2019

”Jagt”hunderacer
Spaniels
• Cocker spaniel
• Springer spaniel

Stående (kontinentale)
• Ruhåret hønsehund
• Langhåret hønsehund
• Korthåret hønsehund
• Gammel dansk hønsehund
• Kleiner münsterländer
• Vizsla

Retrievere
• Labrador retriever
• Golden retriever
• Chesapeake bay retriever
• Flat coated retriever

Stående (engelske)

• Engelsk setter
• Gordon setter
• Irsk setter
• Pointer
• breton

Gravsøgende
• Gravhund
• Jack Russel Terrier
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Fremlæggelse af egen race

Cocker spaniels

- Støver
- Arbejder under bøssen
-God apportør, det den kan 
bære 
- Selvstændighed
-Meget aktiv 
- Familiehund, hvis der er tid til 
den.

- Super hund/fører forhold, der 
skal plejes. Stærk psyke. 
Kræver grunddressur. 
Konsekvens 
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Springer Spaniel

- Stødende
- Arbejder under bøssen
-God apportør, det den kan 
bære
-Meget aktiv
- God familiehund
- Lærenem men kræver tid

- Super hund/fører forhold, 
der skal plejes. Stærk 
psyke. Kræver grunddressur. 
Konsekvens 

Labrador retriever

- Apporterende
-Meget alsidig, kan bruges til 
både at drive og søge spor
- ”formel 1” udpræget apportør, 
kræver tid. 
- Skal aktiveres, trænes. 
- Udpræget familiehund 

- Super hund/fører forhold. 
Kræver træning. Meget 
lystbetonet apportør.
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Golden retriever

- Apporterende
- Spontan apportør, alsidig 
jagthund.
- Super hund/fører forhold. Kræver 
træning specielt som hvalp og 
unghund.
- Udpræget familiehund 

- Kan være ”hvalp” længe. Meget 
alsidig og effektiv jagthund. 

Chesapeake Bay retriever

- Apporterende
-Udpræget god apportør, vandapportør
- Knytter sig til sin ejer. Vil arbejde 
hårdt og intenst i hårdt vejr.
- Kræver meget træning. 
- Er ikke udpræget familiehund

- Kræver at blive trænet. Skal være 
konsekvens i uddannelsen. Stærk 
psyke. Knytter sig ikke til mange andre 
end ejeren.  
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Flatcoated retriever

- Apporterende
-God apportør, alsidig god jagthund
- Elegant udpræget familiehund
- Ikke egnet til hundegård. Tryghed 
og tæt hund/fører forhold

-Meget påvirkelig overfor positiv 
belønning og negativ straf (ignorer 
forkert adfærd) kræver ikke 
udpræget konsekvens indlæring

Ruhåret hønsehund

- Stående kontinental
-Mestrer alle jagtens egenskaber. God 
apportør. Kan arbejde bredt i søget. 
Tager stand. 
- Meget aktiv hund, som kræver træning. 
God familiehund. 

- Ruhåret hønsehund kræver konsekvens 
indlæring. Kræver grunddressur. Finder 
belønningen i jagten. Super sporhund. 
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Langhåret hønsehund

- Stående kontinental
- rolig men samtidig meget alsidig 
jagthund, der også har et fortrinligt 
skovarbejde. Driver gerne med hals, 
og er fin apportør. 
- Moderat aktiv hund, der kræver 
træning.

- God jagthund der mestrer det meste. 
Stand, apport, driver, søg og god 
familiehund. Konsekvens indlæring. 

Korthåret hønsehund

- Stående kontinental
- Helstøbt jagthund, der søger bredt på 
marken. Tager stand og er fin apportør. 
- Ikke udpræget familiehund men 
fungerer flot i flokken. 

- Konsekvens i indlæringen og kræver 
grunddressur. Let tilgang til tingene, 
idet den kan som udgangspunkt det 
hele. Finder stor belønning i søgningen 
uden stress.
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Gammel Dansk Hønsehund

- Stående kontinental
-Meget rolig og en glimrende 
apportør. 
- Velegnet på små jordlodder men 
arbejder også fint men roligt på 
store marker. 
- Rolig hund, familiehund der som 
jagthund kræver træning. 

- Positiv indlæring, moderat 
konsekvens. 

Kleiner Münsterländer

- Stående kontinental
- Alsidig både før og efter skuds 
hund. Bredt søg men også 
velegnet til skovarbejde.
- Aktiv hund, der fungerer i 
familien. 

- Positiv indlæring men tåler 
konsekvens i uddannelsen. Skal 
bruges til jagt. 
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Vizla

- Stående hund
- Alsidig hund, som dog har det 
bedst på store arealer.
-Meget aktiv, som kræver 
træning. Venlig, men 
tidskrævende for familien.

- Skal trænes, med fokus på 
belønning og ro. 

Engelsk Setter

- Stående Engelsk 
- God alsidig jagthund / fuglehund, 
der apporterer godt på land og 
vand. Klart avlet til stand. 
- Rolig og god familiehund, der ude 
kræver træning og grunddressur.
- Aktiv hund men formår at finde 
roen. Skal trænes med meget 
positiv indlæring. 
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Gordon setter

- Stående Engelsk
- Alsidig jagthund, skotsk 
fuglehund. 
- Udmærket familiehund. 
Udpræget godt hund/fører 
forhold, knytter sig til ejer. 
- Aktiv hund på jagten der kræver 
træning, rolig i hjemmet. 

- Positiv indlæring men 
konsekvent indlæring på jagten. 
Frie tøjler i hjemmet. 

Irsk Setter

- Stående Engelsk
- Aktiv hund på marken, med god 
stand. Glad apportør. Ivrig og 
energisk
- Kan fungere som familiehund. 

- Konsekvens i såvel hjemmet som 
indlæring. 
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Pointer

- Stående Engelsk
- Klassisk fuglehund. Søger bredt, 
udpræget flot stand. Apporterer.
-Meget aktiv hund. ikke udpræget 
familiehund. 

- MEGET positiv indlæring. Har let til 
stress. Konsekvens på MEGET positiv 
måde.

Breton

- Stående Engelsk
- En Fransk ”spaniel”, der tager 
stand. Alsidig jagthund, der søger 
tæt krat, flot stand, god apportør
- Aktiv hund, men også velegnet som 
familiehund.

- Konsekvent positiv indlæring. 
Bliver kun bedre med god 
grunddressur 
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Gravhund

- Gravsøgende. (ruhåret –
langhåret – korthåret)
- Super gravsøgende. Kæmpe mod. 
God driver med hals på frisk fod. 
Kan apporterer.
- Aktiv hund og velegnet som 
familiehund med konsekvens.

- Skal trænes konsekvens og 
vedligeholdes. 

Jack Russel

- Gravsøgende  (korthåret – ruhåret)
- Engelsk jagtterrier, MEGET aktiv 
hund med et fantastisk søg. 
Apporterer efter størrelse
-Ok familiehund hvis ejere er aktiv.

-Mere end velegnet gravsøgende 
hund, med kæmpe mod. Søger 
bredt. SKAL trænes og konsekvens 
indlæring er et krav. 


