
Belønningens 
 værdi

Gør det til en god oplevelse med værdi for din hund at reagere  
positivt og som ønsket på dine kommandoer.

Tekst og foto: Henrik Vestergaard Hove-Nielsen, jagthundekonsulent

HUNDE: Hvis jeg siger til min kone: 
”Du skal gå derover og sætte dig ned”, 
så er jeg helt sikker på, at det skal 
have overdreven stor værdi for hende, 
hvis hun skal gøre det. 

Men hvis hun, inden hun får denne 
ordre, har en forventning om, at det 
kan betale sig med en god chance for, 
at hun får serveret et royalt måltid 
med årgangsvine, vil hun på forvent-
ningens glæde “gå over og sætte sig.”

Hvis jeg i indkald af min hund altid 
siger KOM, og de gange, han ikke kom-
mer, har skældt ud, opnår jeg en hund, 
som ikke kommer, fordi han synes, 
det har værdi at komme, men fordi 
han SKAL.  

Hvis jeg modsat viser ham, at det 
har værdi at komme, vil dette øge mo-
tivationen og intensiteten i indkaldet. 

Dvs. hvis han ved, at det betyder ros, 
glæde, leg, godbid eller sågar et helt 
måltid, så vil det have værdi for ham 
at komme hjem, og derved øges moti-
vationen og intensiteten i adfærden. 

Jeg møder hundeførere, som nogle 
gange har svært ved at forstå, at man 
ikke blot skal have kendskab til, men 
også forståelse for værdien af beløn-
ning. Når kendskabet (teorien) er 
skabt, skal det føres ud i praksis, men 
når summen af gentagelser giver erfa-
ringen (“det plejer jeg at gøre”), kan 
det være svært at ændre adfærden, 
når man står på træningspladsen, og 
teorien skal anvendes i praksis.

Et godt eksempel
På en træningsaften fik jeg og mine 
kursister en snak omkring ”værdi for 

hunden”. Alle var enige om, at det var 
forstået. De havde ikke blot kendskab 
til, men havde også forstået budskab-
et. Et af momenterne i træningen var, 
at hunden efter afdækning skulle blive 
liggende, hvorefter hundeføreren skul-
le gå i skjul. Dæk var indlært i alle 
hundene, men udfordringen var tyde-
ligt at blive liggende, når hundefører-
en forlod hunden.  

Hver gang en hundefører overskred 
grænsen for, hvor langt han kunne gå, 
inden hunden rejste sig, hørte jeg ty-
delige MEGET negative ord fra hunde-
føreren, hvorefter han eller hun i ras-
ke skridt gik tilbage til hunden og 
kontant startede øvelsen op igen. 

I den efterfølgende snak blev vi 
enige om, at indlæringen i denne 
øvelse næppe havde nogen værdi for 

Læg altid godbidden mellem hundens forben. Belønnes hunden fra hånden, øges risikoen for, at den rejser sig.
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hunden, men alene var baseret på di-
rekte ordre. Alle fik nu muligheden 
for at vise hundene, at det kunne have 
værdi at blive liggende. Hver gang en 
hundefører forlod hunden, gik han 
maks. tre skridt længere væk end sid-
ste gang. Herefter stoppede han kort-
varigt op og gik tilbage til hunden, 
som enten ved at få placeret en godbid 
mellem forbenene eller med ros blev 
bekræftet i rigtig adfærd. 

BEMÆRK, at de, der bekræftede 
hunden i rigtig adfærd med en godbid, 
lagde den mellem forbenene på hund-
en. Hvis man i dækpositionen hånd-
fodrer hunden, øger man risikoen for, 
at den rejser sig for at få godbidden. 
Placer altid godbidden mellem hund-
ens forben, så den ikke er i tvivl om, at 
den skal blive liggende.  

Resultatet af, at det fik værdi for 
hunden at blive liggende på forvent-
ningens glæde om, at det kunne betale 
sig (i lighed med min kones forvent-
ning om et kongeligt måltid), gav hur-
tig indlæring, stor motivation og 
glæde i indlæringen.

Hunden skal også vide, at den 
SKAL
Nu er der sikkert nogle, der sidder og 
tænker: Hunden skal jo på et tids-
punkt også vide, at den SKAL. Når 
indlæring får værdi, opnår vi også en 
hund, som responderer ved at opfatte 

det negativt, at den ikke får sin beløn-
ning, og hunden vil derved opfatte det 
som en straf ikke at få belønningen, 
når det nu var det, der var forventet. 

Ingen indlæring er sort og hvid, og 
nogle oplever i forbindelse med oven-
stående dækøvelse, at hunden i denne 
fase rejser sig, når hundeføreren er på 
vej tilbage. Når hunden har en for-
ventning om, at der kommer en værdi, 
men som den, fordi den rejser sig, 
ikke opnår dette, vil det resultere i en 
hund, som er yderligere motiveret for 
at gøre det rigtigt næste gang. Fordi 
”jeg fik jo ikke det, jeg forventede”.

Overdreven udnyttelse af 
forventningens glæde 
Selverkendelse kan være svær, men er 
sundt for alle. Jeg vil trække et godt 
eksempel frem fra min egen træning. 
Jeg har gennem længere tid trænet på 
teorien om, at når det har værdi for 
hunden, bliver det også sjovere for 
både den og jeg. I en periode fik jeg 
ikke trænet det, jeg gerne ville, og jeg 
havde ikke bemærket, at godbidden 
ikke havde den store værdi for hunden 
længere. 

En god makker var dog frisk nok og 
fortalte, hvad han så, og en video 
gjorde det klart, at det var blevet ke-
deligt for både hunden og jeg, uanset 
hvilken øvelse jeg startede. På dagen 
var det eneste forhåndenværende en 
dåse kattemad. Jeg åbnede hunde- 
buret, trak låget af kattemaden og lod 
hunden lugte intenst til den. Herefter 
puttede jeg maden i lommen (som 
havde større værdi end godbidderne) 
og startede træningen igen. Denne 
gang med det resultat, at hunden var 
100 procent mere motiveret end tid- 
ligere, alene fordi han nu havde en 
forventning om, at han fik noget  
vanvittigt lækkert på et tidspunkt. 

Under træningen fik han til stor 
glæde udløsning for sin forventning 
om kattemad. Denne form for variable 
belønning giver hunden endnu større 
motivation og lyst til at lære, idet  
hunden aldrig ved, hvad  værdien for 
arbejdet er, eller hvornår den kommer. 

For at imødegå spørgsmål vil jeg 
gerne slå fast, at ovennævnte er et ek-
sempel på, hvordan variabel beløn-
ning kan have værdi for hunden. Jeg 
kommer ikke med en anbefaling om, 
at man skal træne med kattemad. 

Knæk og bræk med træningen!
hvh@jaegerne.dk

Af værdi for hunden kan være alt som ros, 
godbid, bold, dummy m.m. Bolden har 
kæmpe værdi i denne situation.

DIN JAGTREJSEPARTNER

Bukkebussen til Polen 2017
kører 11.-15. maj og 4..-8. august • 4 dages jagt og 
ophold med fuld forplejning • Ophold i dobbelt 
værelse, jagtføring 1:1• Buskørsel Danmark/Polen 
t/r                                                            kr    5.650,-

Kasakhstan Sibirisk råbukke jagt 
TOP område
Grupperejse fra den 26. aug til den 2. sept 2017 
med rejseleder fra kontoret. Forhør nærmere.

Slovenien gemsejagt 
• 4 opholdsdage i jagthytte• 3 jagtdage m. pürsch 
og ansitz • Jagtføring 1:1. I alt          kr   5.450,-

Hjortejagt i Polen 
• Inkl. kronhjort optil 5 kg, 4 jagtdage. 
I alt                                                         kr 12.950,-
Forhør om mulighed for bustur 21.-26. sep. 2017 

Hundyrsjagt Polen
Inkl. 10 råer og lam. 3 dages ophold i dobbelt-
værelse.Jagtføring 1:1. I alt            kr   6.450,-

Polen 5 bukke uanset størrelse
3 dages jagt med fuld forplejning • Op- hold i 
dobbeltværelse, jagtføring 1:1
Pris pr. jæger                                    kr 13.450,-

Sydafrika super farm
• 6 opholdsdage i dobbeltværelse • fuld pension under op-
holdet • 5 jagtdage, jagt 1:1 • 3 dyr inkl. i pakken valgbar 
imellem (Impala, Warthog, Blesbuck, Duicker, Steenbuck, 
Springbuck). Helt fantastisk billige trofæpriser        
                                        kr 11.450,-
Tjekkiet jagt på muflon
3 dages jagt og ophold i dobbeltværelse
al transport i reviret under jagten
Pris pr. jæger                                          kr    3.650,-
Muflon optil 59,99 cm                          kr    6.950,- 
Muflon 60-70 cm                                  kr  10.990,- 
Muflon 70-80 cm                                  kr  16.750,- 
Muflon 80-110 cm                                kr  24.990,-

Canada Sortbjørne jagt 
grupperejse 4.-12. juni 2017 
8 rejsedage, 6 jagtdage, modtagelse i Smithers 
• Inkl. trofæafgift for 1 sortbjørn, jagtføring 
2:1 • Ophold med fuld forplejning • transfer 
fra Smithers jagtområdet t/r og i jagtområ-
det •  feltpræparation af trofæet, Pris pr. jæger                                        
CAD 5.090 (+ ikke inkl. forhør nærmere)
 
Spanien Monteria 
20.-23. januar 2017
• Mulighed for afskydning af ca. 220 hinder/kalve, 
dåer/dåkalve, muflon får/lam, vildsvin +/- 15 %. 
• 3 dages ophold, på hotel i dobbeltværelse • 2  
jagtdage på Monteria med varighed af ca. 4 timers 
jagt pr. dag • spansk jagtlicens, transfer fra Malaga 
til jagtområdet t/r • Pris i alt pr. jæger ved 20-22. 
deltagere                                          kr.  20.990,-  

Namibia Inkluderet 4 trofædyr i 
denne special pakkepris:
Vælg 4 forskellige dyr i pakken ud af disse 8 dyr: 
Impala, Warthog, Blesbok, Steinbock, Duicker, 
(1. Blue/Black Wildebeest eller Oryx)
7 opholdsdage i dobbeltværelse, fuld pension
6 jagtdage, Jagtføring 1:1, Alle drikkevarer er 
inkluderet. Pris pr. jæger.              kr. 15.950,-  
Ved minimum 2 jægere

Skotland højlandshjortejagt 
inkl. 2 højlandskronhjorte .
5 dages arrangement med overnatninger 
optil 4 jagtdage, jagtføring 2:1,
ophold på bed and breakfast i dobbeltværelse
Pris                                         kr. 14.950,-

tlf. 2345 2694 www.aurorajagtrejser.dk
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