
Hund/fører forhold
– Social fællesskab



Hund/fører - forhold

Hund/fører-forhold (praksisfællesskab) 
er det centrale i, og hele fundamentet 
for, indlæring og uddannelse af 
jagthund i DJ.

Det er ikke en envejskommunikation, 
men gensidig kommunikation, hvor 
hund og fører tilpasser sig hinandens 
adfærd.

Et solidt godt team, hvor hund og fører 
går på jagt sammen!





Kærlighed

Læring skal give mening for hunden, hvilket kun sker på gensidig 
forståelse, tryghed og kærlighed mellem hund og fører.

Positiv indlæring og negativ straf opbygger et godt hund/fører forhold.

Mange betragter grundfærdighederne som størst betydning for hundene, 
men det her ingen biologisk værdi (overlevelse) for hunden. Det er til 
gengæld alt afgørende betydning for hund/fører forholdet.

Vi ved, at hunden er et følende individ, og vi bør derfor behandle hunden 
derefter.



Krav

Stil krav til hunden, så den hele tiden bliver udfordret.

Hundens største motivation for at lære er at blive accepteret i 
fællesskabet, hvilket danner rammen om et godt hund/fører forhold.

Bedste måde til dette er, at gøre læring til krav.

Når man uddanner hunden ved at stille passende krav, vil hunden være 
motiveret, glad og tryg. Den vil finde føreren spændende, initiativrig og 
sjov.

Hvem vil ikke gerne have sådan en hund?



Konsekvens

At være konsekvent er ikke det samme som at være hård, eller at 
straffe hunden!

Konsekvens er
• at skabe tryghed – føreren har ansvaret.
• det hunden må, må den altid. Det, den ikke må, må den aldrig.
• Lær hunden den ønskede adfærd og forhindr, at den lærer 

uønsket adfærd. Bliver ”ulydig”.



Føreren skal opbygge en 
identitet over for hunden, 
som værende en klog, 
tillidsfuld, behersket og 
selvsikker person, som 
hunden skaber et godt 
fællesskab med ved gensidig 
respekt.



Refleksion

1. Nævn eksempler på et dårligt hund/fører forhold.

2. Find et eksempel hvor du personligt har fejlet i forhold til et godt 
hund/fører forhold.

3. Find eksempler og diskuter skjult læring i hjemmet, og find 
løsningsforslag til problemløsning ud fra de teorier, som er 
gennemgået i weekenden.  


