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For det jagende dyr er ro en forudsætning for succes på jagten. Den ro
er også nødvendig for, at jagthunden er brugbar. KM brugte som
eksempel løven, der skal snige sig ind på byttet.
I flere naturfilm af ulve, ser man imidlertid, at ulveflokken løber byttet til
udmattelse. Denne jagt kan vare i timevis og adskiller sig markant fra
’kattenes’ jagtstrategi.
KM er ikke tilhænger af klikker og brug af godbidder som belønning.
KM har vist ikke sat sig ind i klikkertræning.

Valg af hvalp

KM sender først sine hvalpe hjemmefra, når de er 10 uger.
Anbefaler, at man hverken går efter den frække eller den meget
tilbageholdende hvalp.

Hvalpe
socialisering

KM er stor tilhænger af brugen af bur, som hule og sikkert sted for
hvalpen. Evt at lægge et tæppe over, når det er sovetid. Tilvænning til
buret skal være gradvis, og ophold i buret må aldrig bruges som straf.
Daglig børstning, check af ører, tænder og poter bruges til at vise
lederskab. Slik omkring ører og hoved bruges af den voksne hund
overfor lavere rangerende individer, og opleves behageligt. Derfor
bruger KM kæl omkring ører og hoved som ros og belønning.
Anbefaler, at men laver støj i forbindelse med fodringen, for at vænne
hvalpen til pludselige høje lyde.
Lær hvalpen at færdes på forskellige underlag, at gå igennem en mørk
tunnel.

Svensk
hundelegetøj

KM anbefalede legetøj fra Nina Ottosson, som lærer hvalpen
vedholdenhed.

Pivedyr

KM lader sine hvalpe lege med pivedyr, for at forberede dem på en
skrigende hare. Normalt frarådes pivedyr, fordi de kan tilskynde
hvalpen til at tygge.

Vækker jagtlysten KM leger apportering med den lille hvalp. Først i en gang indendørs.
Kræver ikke pæne afleveringer, men arbejder mod at lære hvalpen at
det er sjov at jage et bytte, og at legen fortsætter, når den bringer
dummien hen til føreren.
Se dette utube klip fra cottonwood, som viser samme princippet i
hjemkald og den tidlige apporteringstræning.
http://www.youtube.com/watch?
v=easJxqnYp0g&list=UUH_lsryfWnErnbwxXTdZsAA&index=10&featur
e=plcp
Legen flyttes udendørs, hvor dummien først kastes på græs, men
efterhånden også ind I tæt beplantning, for at lære hvalpen
vedholdenhed og at bruge næsen. Ingen dummier kastes mere en 10
m væk. Klapper i hænderne og opfordrer hvalpen til at komme med
dummien. Roser verbalt og med kæl og kontakt, når hvalpen kommer
med dummien.
Overdriv ikke apporteringstræningen, maximum 3-4 gange om ugen.
Denne stimulering af jagtlysten fortsættes til hvalpen er i 5-6 mdr
alderen.
Træning

KM anbefaler korte trænings sessioner, hvor der altid sluttes med
succes.
KM begynder først egentlig lydighedstræning i 5-6 måneders alderen.
Fra 6-12 mdr trænes ro, lineføring og fri ved fod til perfektion.
Herefter starter jagt og markprøvetræningen.
KM anbefaler at hunden er i hundegård, så dagens højdepunkt er
træningen. En hund bør ikke bevæge sig frit i hjemmet og selv vælge,
hvor den vil sove.

Straf

Straf aldrig hunden fysisk. Bliv ikke vred, og tab ikke besindelsen. Det
er i hundens øjne et svaghedstegn.
Hvis noget går galt er det førerens skyld, hunden har ikke forstået,
hvad den skal.

Lineføring

Lær først hvalpen at have et halsbånd på. Lad den gå med det et par
dage, før snoren introduceres.
Linen lægges på, og følg i starten med hvalpen så den ikke oplever
noget ubehag ved have line på. Korte træningssessioner.
Hunden skal lære at holde sig bag fører, derfor er ’heelwork’ det
vigtigste.
En afslappet hund har halen i ro, derfor mener KM at hunden under
lineføring og fri ved fod skal have halen hængende slapt ned. Det viser
at den er i ro, og ved hvad den skal.
KM anbefaler, at man lærer hunden lineføring på asfalt, hvor den ikke
fristes af musehuller og lign.
KM bruger retrieverline, som holdes i både højre og venstre hånd.
Linen er ret kort fra venstre hånd og til hunden, og på flere klip var det
tydeligt at linen lå stramt helt oppe i nakken på hunden.
Vend rundt hver gang hunden kommer foran. Træn 3-4 gange 10 min
hver dag.
Hvis træningen ikke lykkes anbefalede KM at lægge snoren om
hundens snude eller at bruge halti. Ikke enig, begge dele påfører
hunden ubehag, og bør kun bruges som absolut sidste udvej.
Fri ved for introduceres først, når lineføringen er perfekt. Start med
linen om halsen, senere fjernes den helt.
Der var også et klip af træning af fri ved fod, hvor hunden chekkede
helt ud og lagde sig ned. Her anbefalede KM at holde en lille pause og
undgå øjenkontakt. Det tror fanden, hunden var så trykket, at den ikke
turde gøre noget som helst.
KM anbefaler mange retningsskift under træningen af lineføring med
små ’dansetrin’ i vendingerne.
Herefter introduceres distraktioner. Tennisbold, der kastes mod jorden,
mens hunden går i line / fri ved fod. En stok I højre hånd, til at vænne
hunden til hurtige bevægelser og forberede den på bøssen.

Ro

Kræv ro før
•

Du hilser på hvalpen / hunden, når du kommer hjem

•

Den får mad

•

Den får lov at gå ud ad døren

•

Hunden får lov at lege med andre

KM frarådede godbidder, fordi man kan komme til at belønne uro.
Godbidder kan udmærket bruges til at belønne ro, og KM’s eksempel
illustrerede i virkeligheden, hvor effektive godbidder er til at forstærke
adfærd, men det skal selvfølgelig være den ønskede adfærd, man
forstærker.
Vand

Introducer hvalpen til vand om sommeren, så den første oplevelse ikke
bliver i koldt vand. Tving ikke en hvalp i vand, hav evt. en ældre hund
med til at få lokket den ud.
KM gik med hvalpen ud i vandet og kastede dummier til den. Først på
lavt vand, senere, så den skulle svømme efter dummien.
Afleveringerne foregik i vand. Desværre så vi aldrig, hvordan KM
træner hunden til pæne afleveringer efter vandapportering.

Sit

KM lærer først hunden ’SIT’ ret sent. Knipser med fingrene siger
hundens navn og trykker dens bagdel ned. Den får ingen belønning,
fordi det ifølge KM får hunden til at rejse sig igen. Han ønsker den skal
blive siddende i ro til han giver den fri. Ikke enig i metoden. Når hunden
har siddet længe nok belønnes med kæl omkring ører og hoved.
Filosofien er at ’SIT’ skal være en off-kommando, hvor hunden slapper
helt af, mens den afventer, at der sker noget igen. Hvis hunden rejser
sig korrigeres den verbalt og sættes igen.
Sit øvelsen udvides ved at gå væk fra hunden. Gå omkring den. Kaste
bolde og dummier. Rulle tennisbolde forbi.
Lang tids ro kan trænes på en bænk, mens man læser eller når der
laves havearbejde.

Spring

Træningen starter med at hund og fører sammen passerer en lav
forhindring (ballancebom på legeplads). Så kastes en dummy over, og
hunden henter. Herefter blev hunden trænet på et ret højt hegn, hvor
en dummy kastes over og hunden opmuntres til at apportere. Hunden
får her lov at knalde, så sættes roen på igen bagefter. KM måtte selv
med over et par gange.
KM starter først springtræning efter HD/AD fotograferingen er
overstået.

Gundog training

Markering – ligeudsending – dirigering – hunting
Markeringstræningen skal lære hunden at vurdere dybde.
Startes med en tennisbold og tennisbold kaster. Hunden får lov at
knalde.
Hunden sendes på dens navn. Ingen armbevægelser.
Det er vigtigt at fører holder fokus på nedfaldsstedet, for at kunne
hjælpe hunden, hvis den ikke har markeret.
Markeringstræningen startes med et fokuspunkt (et træ, en busk eller
kasteren selv) i kort græs. Bruger dummier med streamers, så hunden
bedre kan følge dummiens bane. Arbejder i modvind for at hjælpe
hunden og afstande på ca 50 m.
Bruger dummiskyder på stang.
Ved introduktion af terrænskift (her et hegn), står kasteren og griber
dummien indtil hunden er over forhindringen.
Bemærkede, at KM giver hjemkaldsfløjt idet hunden samler op – hver
gang.

Trekanten

Tre pinde markerer trekanten. En, to eller flere hunde ved hver pind.
Førerne kaster til hinanden.
Enkeltmarkeringer. Dobbeltmarkeringer (KM hjælper hunden, ved at
vise retningen til den dummy, der hentes sidst. Distraktion +
enkeltmarkering. Ligeudsending til samme sted som en markering er
faldet.
Der roteres. Afstandene øges.
Indledende laves træningen i let terræn (her vist på strand). Hvis
sandet ikke er meget fast kan det friste til leg med dummien i sandet
frem for en ren opsamling.

Stopfløjt

Introduceres først når hunden er fuldstændig lydig på stemmen. Først
SIT, så SSST, for at undgå at de ignorerer fløjten.
Laver stopfløjt uden håndsignal, da det kan misforstås som en
bagudsending.
Test af hjemkaldsfløjt. Stå med ryggen til, så kropssproget er væk.
Diskussion af højre / venstre fløjt som det bruges til border collies. Men
ingen bud på hvordan det skal lyde. Praktisk, hvis hunden er ude af
syne, når den dirigeres.

Tilbagesending

Memory retrieve. Klassisk på en sti i skoven.
Brug kun en kommando. Gentagelse bruges kun, hvis hunden har brug
for støtte.
Brug samme område igen og igen, for at opbygge hundens selvtillid.
Øg afstandenLæg aldrig mere end en dummy ud ad gangen. Risikoen for at det går
galt er al for stor.
Byg terrænskift på. Træstamme, gærde grøft.
Brug en pind (eller et stykke farvet bånd på en klemme) til at markere
dummiens placering.
Video af meget lang tilbagesending nedad og opad skråning. Gå lige
med hunden også gennem skrub og buskads, for at lære hunden at
løbe lige.
Indlær ligeudsendingssteder i et terræn ad gangen. Rotér mellem
terrænerne, og begynd at lægge dummierne blindt.

Dirigering
B

H2/F4

C

Håndsignalerne læres på boldbane / vejkryds, hvor dummyerne kan
ses.
Husk at bruge forskellige afstande 40 – 80 m.
Øg gradvist afstanden mellem dig selv og hunden.

F2

En uge til højre.
En uge til venstre.

H1

F1/3

H3

En uge bagud.
Så kombineres de. KM viste sin test på en fodboldbane med hjørnerne
A, B, C, D. Keith Mathews kalder testen Corner to Corner.
D=dummy, F=Fører, H=Hund

A

D

D1 lægges ved A og D2 ved B. H ved H1, F ved F1. H sendes til
venstre efter D1 ved A.
D3 lægges ved C. H ved H2, F går til F2. H sendes til venstre efter D2
ved B.
D4 lægges ved D. H ved H3, F går til F3. H sendes til venstre efter D3
ved C.
H sættes ved C, F går til F4. H sendes til højre efter D4 ved D.

Hunting

Områdesøg.
En cirkel på 3-4 m i diameter etableres ved at placere fært med en
dummy i hele området. Hunden ser på, og sættes til at søge. Efter et
stykke tid kastes bolden ind i området, så hunden kan finde den.
Efterhånden kan man gå længere fra og sende hunden ind. En hjælper
kaster bolden til hunden.
Poul Erik og Gyrithe laver samme øvelse, hvor de som mellemtrin
sætter hunden i området og gå lidt væk, når hunden sættes til at søge.

Den første jagt

Ikke før hunden er ca 18 mdr. Det vigtigste er at den holder sig i ro.
Får kun lov at hente en fugl.

