
Hund/fører forhold



Hund/fører - forhold

• Et godt hund og fører-forhold er det centrale i 
opbygningen af uddannelsen. 

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

• Solidt godt team – hvor hund og fører går på jagt sammen



De 3 K’er

• KÆRLIGHED 

• KRAV 

• KONSEKVENT



Kærlighed

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

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

• Mange betragter grundfærdighederne som størst 
betydning for hundene. Det er ikke rigtigt, men det har 
altafgørende betydning for hund/fører forhold.

• Tid med berøring (nussen/klø) øger værdien af 
praksisfællesskabet. Det er rart at være sammen.



Krav

• Stil krav til hunden, så den hele tiden bliver udfordret, og på den 
måde mærker, at den tilhører et fællesskab.

• 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.

• Ikke forveksles med krav-vilkår-kriterier.

• Tillidsøvelser skaber (tillid) bedre forhold mellem hund og fører. 
Tænk f.eks. på dirigering. Hvad er vigtigt for, at hunden vil 
samarbejde? Det skal kunne betale sig.



Konsekvent

• Ofte opfattes ”konsekvent” som straf, men det handler 
om at gøre det samme – altid.

• Skaber tryghed.

• Konsekvent ikke bare i træningen, men hele døgnet.

• Hunden bliver rolig (ikke stresset) i sin uddannelse og har 
plads til læring.

• Konsekvent er ikke dominans.



Vi 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.



Hvad gør vi i praksis?

1. Tag en snak om, hvordan vi sikrer et godt 

hund og fører-forhold igennem en øvelse.

2. Planlæg og udfør en simpel øvelse.

3. Hvad kan modvirke et godt hund og fører-forhold?

Her tænkes på øvelser og indhold af øvelser.


