SAMSPIL MELLEM HUND OG FØRER:

Det skal
være sjovt!

Når du træner din hund via motivation, forbinder den selv en “hård” kommando som “dæk!” med noget positivt. Bruger du en glad stemme
og måske også en godbid, udløses der dopamin – et tilfredshedshormon – i hundens hjerne, og den forbinder dermed “dæk!” med noget godt.
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HUND: ”Ingen jagt uden hund” eller

”Ingen jagt uden en glad hund”. Rigtig
mange jagthundeejere har brugt forår
og sommer på at uddanne og vedligeholde træningen frem mod jagtsæsonen. En jagtsæson, hvor hunden vil
blive målt og vejet på sine evner uanset
race, alder og køn.
Jeg har gennem forår og sommer været rundt i rigtig mange jagtforeninger
og har med stor glæde bemærket et
kæmpe engagement fra de mange hundeinstruktører, som helliger en stor del
af deres fritid på at hjælpe andre.
Jeg har ligeledes mødt rigtig mange
kursister, der trodser vejr og vind og
uge efter uge møder op til træningen.
Taget det danske vejr i betragtning er
der heller ingen tvivl om, at motivatio130 HUNDE

nen og lysten til at træne hund er stor
hos de mange kursister.
Endvidere er der i skrivende stund
afviklet efteruddannelse af jagthundeinstruktører i de fleste af landets
kredse. Også her er jeg blevet mødt af
stor lyst til at modtage og dele viden
og erfaringer med hinanden.

Positiv indlæring

En opgave for mange instruktører er
at give kursisterne ikke bare kendskab
til, men også forståelse for positiv indlæring, hvilket bør komme til udtryk i
hundens signaler og adfærd.
Der er desværre til stadighed mange
hunde, som ikke synes, at indlæring er
sjovt. Når man kikker godt efter på
hundeføreren, har vedkommende ofte

et udtryk af frustration og afmagt, der
fortæller, at det heller ikke er sjovt for
ham eller hende.
For at beskrive dette nærmere vil
jeg komme med et konkret eksempel,
nemlig øvelsen ”dæk”. Denne øvelse er
en af flere øvelser i hundens grundfærdigheder. Jeg har tidligere været
inde på, at grundfærdigheder eller
grunddressur ikke har nogen biologisk betydning for hunden, men har
en kæmpe betydning for arbejdet som
jagthund og derfor også for forholdet
mellem hund og fører. Derfor er
grundfærdighederne noget af det første, som hunden skal uddannes i.
Jeg har flere steder set indlæring af
grundfærdigheder foregå i fælles flok
uden hensyntagen til race, køn, udJæger 9 / 2016

dannelse eller alder (hundens udviklingsfaser). Uden dette hensyn har jeg
oplevet adskillige gange, at kursister
bliver bedt om at sige dæk til deres
hund. Hvis hunden ikke af sig selv
lægger sig ned, skal kursisten tage fat i
linen og trække hunden ned. Alternativt skal hunden med hundeførerens
hånd på ryggen skubbes ned, indtil
den lægger sig.
Der er ingen tvivl om, at denne tilgang til indlæring på ingen måde er
sjov hverken for hund eller hundefører. Jeg er ikke uenig i, at summen af
gentagelser giver erfaring, hvorfor
hunden på et tidspunkt vil forbinde
kommandoen med adfærden og herefter dække. Eller sagt med andre ord:
Hunden vil dække for at undgå træk i
linen eller tryk af hånden. Men jeg
har endnu ikke oplevet hunde, der viser glæde og motivation ved denne
form for indlæring, og som derfor synes, det er sjovt, for slet ikke at tale
om den frustration, der lyser ud af de
fleste hundeførere efter øvelsen.

af stoffet dopamin.
Forskning har vist, at dopaminen
øges gradvist med belønningen og betydeligt, når bekræftelsen af rigtig adfærd bliver kombineret med noget fysisk, eksempelvis en godbid, en bold,
en dummy eller vildt.
Denne forskning viser, at for eksempel en godbid har en større effekt på
hunden end verbal ros.
Tilsvarende vil man kunne opleve,
at apportering af dummy eller vildt
udskiller så meget dopamin, at hunden ikke vil have en godbid som belønning for dummy eller vildt.

Sammenhæng

Ovennævnte forskning slår klart fast,
at mængden af dopamin er direkte
forbundet med kvaliteten af rosen/belønningen for bekræftelse af rigtig adfærd. Derfor oplever hunden positiv
indlæring som værende sjovt, hvilket

også klart kommer til udtryk i hundens adfærd og motivation, som dermed skaber rammerne for et godt forhold mellem fører og hund.
Resultatet af denne form for indlæring er endvidere en hundefører, der
synes det er sjovt og motiverende at
træne sin hund.
Altså en klassisk win-win-situation!

Dæk via motivation

Når vi i indlæring af øvelsen ”dæk”
trækker hunden i linen for at få den til
at lægge sig, bør vi overveje, om det er
på hundens præmisser. Hundens første læring på kommandoen ”dæk” er
ofte et ryk eller et konstant træk i linen,
og kun de færreste formår at rose deres
hund, når først hunden ligger ned.
Resultatet af denne læring er en
hund, der vil udføre kommandoen for
at undgå træk i linen. Det er ikke sjovt.
Hvis vi i indlæringen af ”dæk” ud- >

Denne bog er først og fremmest en
lærebog i det stof, som du skal kunne
for at bestå den i Danmark gældende
obligatoriske jagtprøve.

Dopamin

Når en hund bekræftes (roses) for rigtig adfærd, sker der en udskillelse af et
stof i hjernen, som hedder dopamin.
Dette stof kan fremkomme hurtigt og
mange gange på kort tid, ligesom
mængden af dopamin er afhængig af
den værdi, bekræftelsen (rosen) har.
For at give en større forståelse for
dette og for sammenhængen til positiv
indlæring vil jeg kort beskrive, hvad
det drejer sig om. Når hundeføreren
roser sin hund, sker der en udskillelse
af dopamin i hjernen. Dette sker dog
kun i den grad, som hunden opfatter
rosen. Altså hvis ”dygtig” bliver sagt,
så hunden opfatter det som ros, vil
dens hjerne udskille en vis mængde

ution:
1208
nslet
gt.dk

Titusindvis af hunde er trænet til “dæk!” via træk i remmen eller ved, at man korporligt trykker dem ned. Hundene lærer at dække – men ikke via lyst, eller fordi de er motiverede til det.
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Vildtet | Jagtvåben | Vildtpleje
Jagtens udøvelse, Jægerhåndværk | Jagthunde
Love og bekendtgørelser

Grundbogen, der har skabt
generationer af brave jægere
i over 50 år. Løsbladssystemet
– med opdatering hvert efterår
i september – sikrer lærebogen
”evig ungdom”.
Der kan tilkøbes opgavehæfte
med over 950 spørgsmål/svar
til jagtprøvetræning.

kr. 85,-

Se mere på www.vildt-jagt.dk

Den danske jagt-app
NYHED

Jagt-app’en opdateres løbende.
Den er optimeret til tablets og
smartphones – iOS og Android.
Hent GRATIS basisversion på:

Tlf. 7070 1208
Postboks 123, 8543 Hornslet

Lærebog til
Den obligatoriske Jagtprøve

Træn til jagtprøven når du
har tid og få alle
væsentlige
Vildtet | Jagtvåben | Vildtpleje
informationer
til jagtprøven
Jagtens udøvelse,
Jægerhåndværk | Jagthunde
Love og bekendtgørelser

• 950 spørgsmål til jagtprøvens
pensum, med talefunktion
• Jagttider
• Tag en jagtprøve
• Vildtleksikon
• Vildtsygdomme
• Schweisshunderegister
• Jagthornssignaler
• Sol op-/nedgangstider
• Vejrudsigt mv.
Alt sammen for

kr. 195,HUNDE 131

> nytter hundens udvikling af dopamin

og får den til at arbejde på forventningens glæde om belønning, vil det blive
sjovt for hunden, og dermed er vi inde
på at træne på hundens præmisser.

Åben træning for alle
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I foråret var jeg til gæstetræning i det
nordsjællandske. Her var et bredt udsnit af hundeførere og et bredt udsnit
af jagthunde, hvilket er et godt billede
på langt de fleste af vores jagtforeninger. Selve træningen var tilrettelagt således, at alle hunde, uanset race, alder
og køn, skulle drive gennem et mindre
terræn, hvor der var udlagt et antal
dummyer.
Min umiddelbare reaktion på denne
øvelse var en smule frustrerende, idet
blandingen af meget øvede, lidt øvede
og ikkeøvede hunde kunne skabe konflikter mellem hundene, men i høj
grad også mellem kursisterne, og
hvorvidt der skete en læring, stillede
jeg mig meget tvivlende overfor i første omgang. MEN alle havde fået en
oplevelse af, hvor langt deres hund var
i uddannelsen på dette moment, og
alle var bekendt med inden øvelsen, at
ingen måtte stille større krav til hund-

På hundens præmisser
Jeg bliver ofte stillet spørgsmålet: ”Hvad mener Danmarks Jægerforbund egentlig,
når man angiver, at træning skal være på hundens præmisser?”
På hundens præmisser spænder vidt, og allerede når man køber sin første jagthund,
skal man overveje, om det, man kan tilbyde denne race – både som jæger og familie
– vil være på hundens præmisser. Hvis man har lange arbejdsdage, små børn og en
mindre bolig, bør man som hundefører seriøst overveje, om det er en stor jagthund
med højt energiniveau, man skal anskaffe sig. For vil man kunne give sådan en hund
et godt liv på dens præmisser?
Eller skulle man måske i stedet være realistisk omkring sin travle hverdag og anskaffe
sig en hund af en race, der bedre tåler mindre aktivitet, færre udfordringer og mere
”hjemmeliv”?
De fleste almindelige jagthunde har et liv, der hovedsageligt består af ophold i hjem,
hundegård og lufteture. Og en meget mindre del, der består i træning og dernæst jagt.

en end den kunne honorere. Efterfølgende gav instruktørerne opgaver til
kursisterne, ud fra hvad de i fællesskab havde set, således at hundeføreren kunne arbejde videre med uddannelsen af hunden inden næste træning.
Da jeg efter træningen kikkede
rundt på hundene og ikke mindst på

Du ka’ få et stort
udvalg af lækkerier
til din bedste ven

hundeførerne, stod det klart, at ALLE
uden undtagelse havde haft en rigtig
god oplevelse, og både hund og fører
syntes det var sjovt at være til en træningsaften, som var tilrettelagt og instrueret ”på hundens præmisser”.
hvh@jaegerne.dk

Vigtigheden af sund mundhygiejne
4 ud af 5 hunde over 3 år har en tandkødssygdom. Dette
skyldes plak og opbygningen af tandsten omkring tandkødsranden, hvilket kan reduceres ved daglig mundhygiejne.
Brug af Pedigree® DentaFlex® to gange om ugen mindsker
opbygningen af plak og tandsten, hvilket hjælper din hund
med at bevare en god sundhed i munden og en højere livskvalitet uden dårlige gummer og tandkød.

Vores hvalpefoder
1 pose tørkost a 2 kg eller
5 dåser a 400 g. Pr. kg. 10,-

FRIT VALG

20,-

PR. STK.
OP TIL

741

Vores hundemad
800g. Kylling i sovs.
Pr. kg v/merkøb 9,38

2 STK.

15,-

PR. STK.
OP TIL

12

95

Tilbuddene gælder fra fredag d. 26/8
til og med fredag d. 2/9. Tilbuddene gælder
så længe lager haves. Alle nonfood tilbud
kan også købes i A-Z Hjørring

132 HUNDE

2 PS.

Vores tørkost

240,-

2 ps tørkost a 12 kg
fuldfoder eller præstationsfoder
til hund. Pr kg max v/merkøb 10,Vor normalpris op til 360,-

SPAR
OP TIL

120,-

Best Friend el.
Pedigree hundesnacks
40-120 g. Bones el. Dentaflex.
Pr. kg max. v/merkøb 450,-

2 STK.

36,-

PR. STK.
OP TIL

2895

ÅBENT
ALLE DAGE
8-22
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