
Anders Landin

Från valp till 
färdig fågelhund



© LANDINS HUND & KATT

www.landins-hund-katt.se

FOTO: TORUN BRATE, JONAS PAULSSON/CAROLINE BONDESSON, 

MATTIAS NÄÄS, OWE FREDRIKSSON, OCH ANDERS LANDIN

TEXTREDIGERING: OWE FREDRIKSSON

FORM: CONNY NOREMARK

TYPOGRAFI: SABON OCH AKZIDENZ GROTESK

Anders Landin

Från valp till 
färdig fågelhund



Innehåll

B E STÄM DIG • 11
Val av ras och uppfödare, tik eller hane och efter köpet.

E N LYDIG VALP • 19

Ditt ledarskap, koppelträning, inkallning och frihet, sitt, stanna kvar, fritt följ, 
ligg och stannakommando samt korrigeringar.

N U BÖRJAR JAKTDR E SSYR E N • 82

Apportering och apportsök, dirigering på land och i vatten, släpspår och 
blodspår samt bringselrapportering.

FÄLT-  OCH FÅGE LAR B ETET • 133

Sök och reviering, stånd och avance, tjuvresning och stötar, parsläpp och 

sekundering, trög avance, knallapportering, skottvana och skotträdsla, ringning 

och blinkning, rapportering och rådjursrenhet.

ME NTALITET • 181
Definition av mentala egenskaper och mentalitetens betydelse för en jakthund.

TRÄN I NGS FÅG LAR • 191
Rapphöns och fasaner, utsättning samt skötsel.

LITE AV VARJ E • 201

Om hundaggressivitet, pip- och gnällhundar, beröm på gott och ont, rymmare,
ögonkontaktens betydelse, foder och utfodring samt förslag till träning i grupp. 

FRÅN VALP TI LL VUXE N • 231
Från valp till vuxen, en berättelse om en valpkull.

JAKTPROV • 255

Jaktprovets mysterier och att delta för första gången. Eftersöksgrenar 
och fältprov, att föra sin hund samt synpunkter från jaktprovsdomare.

JAKT • 277

Tips på var du hittar jaktmark och var du hittar fåglarna i terrängen, 

tiden på dygnet när jakten är som bäst samt utrustningslistor 

som stomme vid packningen inför den första fjälljakten. Läs även om 

allroundhunden, för dig som vill ha mer än en stående fågelhund.

SVE NSK–NORS K ORDLI STA • 298

SAKREG I STE R • 300

Andra upplagan



Åren går fort och det är nu 12 år sedan jag skrev denna bok. Under dessa 

12 år har jag tränat ytterligare många hundar, både egna och andras. De 

senaste åren fler brittiska än kontinentala hundar. Jaktprov har det blivit 

färre men ytterligare en jaktprovschampion har jag tagit fram, det var 

Landinarnas Queen som fick sin andra elitetta redan före ett och ett halvt 

års ålder. Så vitt jag vet Sveriges yngsta jaktprovschampion. 

 Två Riksprov till i elitklass har jag vunnit, ett på fjäll 2008 och ett på 

skog 2010. Båda med Landinarnas Dagny. I Svenska Vorstehklubbens 

jubileumsbok, som gavs ut 2017, kunde man läsa att det första riksprovet 

gick av stapeln år 1952 och sedan dess är det bara en hund som vunnit 

fyra riksprov och det är min Dagny. Lite stolt är jag onekligen också över 

att jag, som enda förare vunnit riksprovet på samtliga underlag, fjäll, fält 

och skog. 

 Nog skryt nu men onekligen har jag nu bekräftat, tillräckligt många 

gånger, att det sätt att träna jag skriver om i boken ger resultat – inte bara 

på jaktprov utan så klart även på jakt. 

H A R JA G  FÖ RÄ N D RAT M I TT S ÄTT ATT TRÄ N A
Att jag skrev min bok är jag glad över och överväldigande många har 

hört av sig med uppskattande ord och berättat om nyttan de haft av 

boken. 

 Onekligen har jag funderat över om mitt sätt att träna har förändrats 

de senaste åren.  Kanske skulle jag vilja ändra eller komplettera något när 

jag nu har ytterligare 12 års jobb med hundar att se tillbaka på. Sagt och 

gjort, boken kom fram och jag har nu för första gången sedan jag skrev 

den än en gång läst den från pärm till pärm. 

 Det var bara att konstatera att i allt väsentligt tränar jag fortfarande 

som jag beskriver i boken men visst finns det små saker jag skulle vilja 

komplettera med och i vissa fall förtydliga. 

O M  N E J- K O M M A N D O T 
Ganska ofta i boken nämner jag nej-kommandot, alltså ett förbudskom-

mando, bland annat på sidan 24 under rubriken, om det inte fungerar. 

Det är bara att konstatera att de allra flesta som kommer hit med sina 

unghundar saknar ett nej-kommando som fungerar och i stort sett alltid 

beror detta på att förarna varit lite för snälla mot sina hundar redan 

från valpåldern. Inget fel i att vara snäll men om du säger ett skarpt NEJ 

till din hund och den viftar på svansen måste du se till att ge en tuffare 

korrigering. Jag skriver under rubriken förstärk ledarskapet på sid 35 att 

du ska ta valpen i nackskinnet… Är det något jag får frågor om så är det 

detta. Hur många som helst hör av dig om att det inte fungerar och så är 

det säkert för många. 

 Vi har många individer som är ganska så tuffa bland våra stående 

hundar och det kan krävas mer än att ta dem i nackskinnet. En smäll 

Tolv år sedan… över nosen med handflatan, tillräcklig hår för att din hund ska bli lite låg 

är, ofta ett vettigare sätt att korrigera.  

 Redan när mina valpar är små, 10–12 veckor tar jag i ganska tufft när 

jag lär dem vad nej betyder. Valpen måste helt enkelt se låg ut efter ett 

skarpt NEJ.  Jag lovar, får du till detta har både du och valpen glädje av 

det hela livet. Men självklart ska du strax efteråt berömma valpen och få 

den glad igen.  Glöm heller inte att valpar är individer och att det gäller 

att läsa din valp och anpassa korrigeringar till just din valp. Se gärna 

mina filmer ”Så tränar jag min valp” och ”Min Pointer Huda där visar jag 

och förklarar hur jag lär in nejkommandot.

TRÖ G  AVA N C E
Många hundar med trög avance har jag jobbat med de senaste åren och 

med framgång löst problemet. För de allra svåraste hundarna har jag 

använt den metod jag beskriver på sidan 156 i boken och kallar ”ett nytt 

sätt att lösa trög avance”. En jobbig, tidsödande metod men som fungerar 

till hundra procent om man bara lägger ned jobbet och förstår principen 

för träningen. 

 Men ett lättsammare och snabbare sätt har jag också provat fram 

och använt mig av de senaste åren. De flesta som hållit på en tid vet att 

många hundar, inte minst unghundar, har svårt att stå kvar när fåglarna 

de står för börjar röra på sig. Det är just detta jag använt mig av.

 Jag lägger en rapphöna med huvudet under vingen (då sover den gott 

en stund) i lite lagom hög vegetation, men inte högre än att jag kan se 

fågeln. Hämtar hunden, går mot vinden fram med den i koppel tills den 

känner fågelvittringen och fattar stånd. Sedan väntar jag och väntar och 

väntar men håller hela tiden koll på både fågel och hund. När fågeln 

vaknar till och börjar röra på sig och kanske promenerar iväg är rätt läge 

att släppa kopplet och skicka hunden. Låt den gå efter några meter och 

få jätteberöm för det innan du stoppar den.  Några gånger så här har löst 

avancen på en hel del hundar. Om nu någon undrar varför jag använder 

koppel så är det helt enkelt för att vara säker på att inte hunden tjuvreser 

och tar fågel som ligger och sover. 

 Nej jag vet, alla har inte rapphöns utanför dörren. Men det går faktiskt 

att prova på detta sätt även de dagar riporna är någorlunda snälla. Du 

kommer säkert att få situationer då du ser riporna trycka framför hun-

den och då gör du precis samma sak som jag beskrev med rapphönsen 

bortsett att du inte behöver ha kopplad hund. 

RA P P O RTE RI N G 
I detta avsnitt ser man tveklöst att det var några år sedan jag skrev boken. 

Rapportering fortfarande något jag lär mina hundar, det tillför onekligen 

det där lilla extra i samarbetet mellan hundarna och mig. Men tekniken 

utvecklas och numera gissar jag att de allra flesta använder någon form 

av GPS på sina hundar – så även jag, vilket gör rapportering mindre nöd-

vändigt.  Ståndindikator och beeper som jag nämnt någonstans i boken 

är helt förlegat nu. Visst jag vet att jag någon gång övermodigt skrev att 

man aldrig skulle få se mina egna hundar med elektronik om halsen men 



där hade jag fel! Ett olyckstillbud i en bäckfåra där hunden räddades av 

att den hade ett GPS halsband på fick mig att inse vikten av att använda 

GPS om man är rädd om sina hundar. Åtminstone i marker där hundar-

na jobbar utom synhåll från föraren, på fälten är det en annan sak där ser 

jag oftast hundarna hela tiden. 

 I och med användandet av GPS så har också den praktiska betydel-

sen av att lära hunden bringselrapportering i princip försvunnit. Detta 

moment som jag skrev om på sid 127, tränas nog mest av dem som vill 

ha max poäng på fullbruksproven – så länge nu detta moment finns kvar 

på proven…

JA K TP RO VS RE G L E R
I avsnittet om rapportering skrev jag också att detta var ett krav för att 

få 8 eller högre på SVK:s skogsprov. Så vitt jag kan se är detta borttaget 

nu men om hunden rapporterar räknas det som förtjänst. Nåväl allt vad 

jag skrivit om jaktprovsregler måste tas med en nypa salt, regler är något 

som ständigt förändras – och inte alltid till det bättre…

M E N TA L I TE T 
För att klargöra för den som kanske blivit lite frågande över de benäm-

ningar på olika egenskaper jag nämner i avsnittet är det helt enkelt som 

så att sättet att utvärdera mentaliteten hos våra hundar har förändrats 

genom åren. I allt väsentligt är det dock i stort sett samma sak som jag 

beskriver. Numera har SKK utformat vad de kallar för BPH, beteende 

och presonlighetsbeskrivning hund som sägs vara utformad för att passa 

alla hundar… Svenska Brukshundklubbens mentalbeskrivning, MH, 

skiljer sig något mot BPH. För dig som är intresserad av att genomföra 

en mentalbeskrivning med din hund rekommenderar jag att ta kontakt 

med någon i din rasklubb som kan rekommendera vad som är vettigast 

för just din ras. 

VÄTS K E E RS ÄTTN I N G  FÖ R H U N D A R
På sidan 220 tipsar jag om Resorb junior, vätskeersättning för spädbarn. 

Numera finns det speciell vätskeersättning framtagen för hundar. Tror till 

och med att Resorb klassas som doping på proven. 

E TT RI K TI G T B RA  T I P S  S Å  H Ä R PÅ  S L U TE T…
Var väldigt försiktig med att lyssna på alla dessa ”experter” som det vim-

lar av i sociala medier och som är pigga på att dela med sig av goda råd 

om hur du ska träna din hund. Synar man dessa ”experter” lite närmre 

ser man att många av dem har några få års erfarenhet och ofta av en enda 

ras och många av dem har dessutom inte lyckats få till sina egna hundar. 

Se till att den du tänker ta hjälp av har stor erfarenhet av att träna olika 

raser och också har goda resultat med egna hundar att visa upp. 

Hagen i november 2020 
Anders Landin

Landinarnas riksprovsvinnare 2000-2007: Från vänster Landinarnas Jana, ukl skog

2007, Landinarnas Dagny, ekl fjäll 2005 och ekl skog 2007, Landinarnas Cissi, 

ukl skog 2001, och Landinarnas Albin, ekl fält 2000.

Omslagsbild: En av mina bästa hundar hittills, Landinarnas Dagny, vinnare av 

fullbruksprov samt riksprov på fjäll och i skog.





Den här boken har sitt ursprung i ett litet

häfte som jag delade ut till mina kursdel-

tagare redan på 80-talet. Allt eftersom mitt

intresse för och mitt arbete med stående

fågelhundar växte utökades det lilla häftet

till Landinarnas träningstips som kom

2002. Nu, några år senare, med träning av

ytterligare ett stort antal hundar och fram-

gångar jag haft med egna, anser jag tiden

mogen att en sista (?) gång omarbeta och

utveckla mina träningstips samt denna

gång ge ut dem i bokform. 

De olika avsnitten handlar bland annat

om träning av den grundläggande lydnad

som krävs för att göra samvaron med hun-

den trevlig och för att hunden ska bli en triv-

sam kompis. I boken finner du också det

mesta du behöver veta för att träna en stå-

ende fågelhund, från valp till färdig jakthund.

Du hittar även avsnitt där du får tips och råd

för både jakt och jaktprov med din hund.

Avsikten är att ge konkreta och praktis-

ka råd om hur du kan träna din hund för att

inom rimlig tid nå ett bra resultat. Jag und-
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Det är du som avgör hur bra din valp ska bli och

du kommer att få den hund du förtjänar.

mitt sätt att träna även fungerar ganska

bra för en stående fågelhund. 

Trots alla år med hundar måste jag

erkänna att jag inte kan räkna mig till den

lilla exklusiva skara dressörer som vet allt

och aldrig misslyckas. Kanske är det detta,

att man aldrig blir fullärd, som gör det så

förbaskat roligt att hålla på?

Självklart kan inte en träningsmetod

passa alla hundar och inte heller alla

hundförare. I många av avsnitten ger jag

därför tips om alternativa sätt att träna.

Tänk till lite själv och ta vara på de bitar du

tror passar din hund och dig själv. Kom

ihåg att inte alla hundar är födda till att bli

förstapristagare på tävlingar och prov,

men de kan vara precis lika användbara,

”goa” och bra kompisar ändå!

Ett utmärkt komplement till boken,

särskilt för dig som ska träna din första

hund, är att se dvd-filmerna jag gjort. På

dessa får du följa med hur jag jobbar med

mina egna hundar, från valpåldern och

fram till fungerande jakthundar.

Trevlig läsning

Anders Landin
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viker djuplodande teorier om etologi och

vargflockars beteende eftersom jag inte är

tillräckligt bra på etologi och aldrig jobbat

med vargar. 

Du får helt enkelt veta vad du ska göra

med din hund, hur du ska göra och när det

ska göras. Den här kunskapen räcker långt,

åtminstone har det räckt bra till för mig själv

och mina hundar. Framför allt hoppas jag att

du slipper upprepa alla misstag jag själv

gjorde med min första hund och det kom-

mer din hund att bli glad för.

De träningsmetoder som beskrivs är i

de flesta fall inte på något sätt nya eller

revolutionerande. Men sedan mitten av

60-talet har jag, med små förändringar,

använt mig av dessa vid träning och täv-

ling med såväl brukshundar som vallhun-

dar och jakthundar. Att jag under åren

med stående fågelhundar har fått mer än

30 förstapris i elitklass, fyra förstapris på

fullbruksprov, vunnit Riksprovets elitklass

tre gånger och vunnit Riksprovets ung-

hundsklass två gånger tycker jag visar att



Hittills har jag undvikit att skriva något om rasval. Med alla rasfantaster

bland kursdeltagare, uppfödare och goda vänner tar jag helt klart en risk

att bli trakasserad när jag nu dristar mig till att skriva det här avsnittet.

Men vem är väl rädd för att ta en liten risk? Ska den här boken bli kom-

plett får det nog bli några rader om rasval.

Är det inte en stående fågelhund du funderar på så kan du kanske

hoppa över det här avsnittet, jag tänker nu hålla mig till den grupp av

hundar jag sysslat mest med de senaste åren. Å andra sidan kommer

det att bli många generella råd där mycket kan vara användbart för dem

som ännu inte bestämt vilken ras det ska bli – åtminstone om det gäller

att skaffa en jakthund.

Det första du måste bestämma dig för är vad du tänker använda din

hund till och samtidigt analysera vilka möjligheter du har till jaktmark. Är

det enbart fågeljakt med stående hund eller tänker du även använda

hunden som apportör, eftersökshund och stötande hund? Har du detta

klart för dig, blir valet av ras – brittisk eller kontinental – lättare. 
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Bestäm dig

Strävhårig vorsteh, konti-

nental ras, och pointer, 

brittisk ras.



De brittiska raserna anses vara de mer renodlade fågelspecialis-
terna, men kanske inte vad man väljer om man vill ha en apportör
på andjakten eller den som skickas efter ett skadat klövvilt. Många
hävdar att de brittiska är snabbare och har ett betydligt vidare sök
än de kontinentala raserna. Här måste jag säga att jag inte riktigt
håller med, allra minst när det gäller det vida söket. Åtminstone
bland vorsteh har jag sett många som väl hänger med de brittiska
hundarna i vidd. När det däremot kommer till revieringen – ja, då
är det inte tu tal om annat än att de brittiska ligger långt före. Och
visst är det en upplevelse för ögat att se de här fullbloden springa
över fjäll och fält. 

Flertalet av de kontinentala raserna är vad man kan kalla för all-
roundhundar. En rätt tränad hund av kontinental ras kan du använ-
da till det mesta inom jakt och att ta ned ett skadat rådjur är inga
problem för dem. 

Både när det gäller de brittiska och de kontinentala finns det
flera raser att välja på. Har du bestämt dig för att du vill ha en så
bra jakthund som möjligt är nog det bästa rådet man kan ge, att
hålla sig till de vanligast förekommande raserna. Ja, jag hör redan
en del protester ute i stugorna, men det är inte för inte som vissa
raser har blivit stora. Dessa har helt enkelt visat sig fungera bäst.
Bland dessa raser är också utbudet av valpar större och du har alla
möjligheter att få en hund som fungerar till det du ska ha den.

Av de brittiska raserna är pointer och engelsk setter domineran-
de, även om både irländsk setter och gordonsetter börjar göra sig
gällande. Här har du med all säkerhet inte svårt att finna en suve-
rän jakthund. Tittar vi på de kontinentala hundarna, ja, då har vi
vorsteh, korthår och strävhår, som de absolut vanligaste raserna.
Korthår eller strävhår var det – du finner helt klart lika goda hun-
dar av båda varianterna.

Kleiner münsterländer har ökat bland jägarna under senare år och
på jaktproven är det många duktiga som deltar. För dig som vill ha en
hund, mer lämpad än vorsteh, även som stöthund är säkert en münster
ett bra val. En liten varning – välj inte en kleiner münsterländer för att
du tror den är mer lättdresserad än en vorsteh. Inget kan vara mer fel.
Den där lilla hunden ser onekligen snäll och beskedlig ut, men glöm inte
bort att den är avlad för att göra ett tufft jobb i skog och mark. När det
gäller dresserbarheten vill jag påstå att det definitivt inte är lättare att
dressera en münster än en vorsteh, många gånger är det tvärt om. 
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B E STÄM DIG

Två kontinentala raser,

ungersk vizsla och 

weimaraner.
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DE M I N DR E VAN LIGA RAS E R NA

Nu menar jag inte att alla raser som inte nämns här ovanför är ovan-
liga, inte heller att de behöver vara underlägsna de stora raserna. Det
finns helt klart många individer bland de mindre raserna som är
mycket duktiga. Kanske kan du hitta en hund som passar dina mar-
ker, ditt sätt att jaga och dig som individ bättre bland dessa? För att
nämna några där jag sett en del både duktiga och trevliga individer
så har vi weimaraner, ungersk vizsla och bracco italiano. 

Breton är en ras som inte heller är så vanlig här i landet, men att
döma av kontakter jag har med hundägare runt om i Sverige är det
en ras som är på väg upp. En hund i behändig storlek som i många
länder både är populär och ofta ligger i topp på jaktproven. Inte en
ras som väljs till de tuffa eftersöken eller som apportör, men för
många jägare är den värd att titta närmare på.

ATT TÄN KA PÅ

Det finns en stor flora av rasbeskrivningar i både böcker och på
internet – bry dig inte om dessa. Det är ofta rasfantaster som skrivit
dem och att tro på allt är som att gå till Volvohandlaren och fråga
vad det är för fel med Volvo. Hos uppfödare av rasen finns så klart
också mycket kunskap – bry dig inte om dessa heller. Jo, jag menar
allvar, visst är säkert de allra flesta uppfödare seriösa, men oj så
många helblinda rasfantaster det finns. Ja, ja, genom sig själv kän-
ner man andra hör jag någon säga nu – och så kanske det är. 

Ett råd här som aldrig kan vara fel är att du släpar dig från
datorn eller lägger hundboken åt sidan och ger dig ut och besöker
några jaktprov. Innan du stänger av datorn, kolla runt lite bland de
olika rasklubbarna på nätet och se var och när det är jaktprov för
de raser som intresserar dig. På jaktproven kommer du att träffa
åtskilliga människor som kan berätta för dig om sin ras. Du får
också se hur hundarna fungerar under jakt. Ett stalltips – prata med
domare på jaktproven. De har ofta bra koll på massor av individer
och olika raser. 

VAL AV U PPFÖDAR E

Egentligen är tipset här ungefär samma som här ovanför – prata
med många olika människor som har den ras du nu bestämt dig för.
Låt dem berätta om sin uppfödare och sin hund. Numera har du
också tillgång till jaktprovsresultat på internet – använd dig av den
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Högt ställda mål är 

bra, men ett mål 

anpassat till den hund

man jobbar med är

betydligt bättre.

B E STÄM DIG

möjligheten för att kolla upp hundar från olika uppfödare du fun-
derar på. Resultaten vi får från proven är den bästa värdemätare vi
har på våra hundar, men nöj dig inte enbart med att hundarna fått
pris på jaktprov. Kolla upp hur många prov de behövde starta för
att få sitt pris och kanske om de gått till pris på både skog, fjäll och
fält. Är det många avkommor som gått till pris är det klart bättre än
om det enbart är någon enstaka som gått till pris. 

Självklart är en bra uppfödare också villig att låta dig följa med
ut i markerna för att visa upp sina hundar. Är det rätt tid på året
kan du säkert få se dem under jakt. 

Vad du än gör så köp inte snacket som förekommer på vissa håll
– ”vi har jakthundar inte provhundar”. En kvalificerad gissning är
att de som försöker med detta inte har hundar de klarat av att dres-
sera så pass att de kan starta dem på prov, med andra ord en god
anledning att inte köpa hund där.

E FTE R KÖPET

Du köper inte bara en valp – du köper även en uppfödare! För dig
som är nybörjare och tänker dressera din första stående hund är
tiden efter köpet kanske den viktigaste. På senare år har allt fler
uppfödare insett vikten av att ta hand om sina valpköpare. Se till att
du väljer en uppfödare som ordnar någon form av utbildning för
sina valpköpare! 

Du får, om du är nybörjare, garanterat ut så mycket mer av din
hund, än om du ska försöka dressera den på egen hand. En god regel
är – som en gammal överste lär ha sagt – ”förtroende är bra, men
kontrollera är bättre”.  Det vill säga fråga några hundägare som har
köpt hundar från uppfödaren tidigare hur det har varit med valp-
träffar, med mera, efter köpet. Som alltid finns de som lovar väldigt
mycket innan du har betalat din valp.

TI K-  E LLE R HANVALP?

Du har säkert redan fått många goda råd i valet av kön. Det där med
tikens löpperioder, ett par gånger per år, är en sak som brukar komma
upp. Inga större problem med det tycker jag själv. 

Jakten brukar inte vara några problem om du nu inte har oturen att
få en tik som regelbundet blir skendräktig efter varje löp. Då får du
räkna med att jakten kan komma att spolieras helt under några dagar,
åtminstone blev det så för mig med en av mina tikar. Jaktprov är en
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annan sak, med en höglöpande tik är du inte så välkommen på proven,
men, å andra sidan, jaktprov finns det gott om. Vissa tikar ändrar sitt
beteende under löptiden och som någon sa ”med en hanhund så vet du
att du har samma hund med dig i bilen hela tiden” och visst ligger det
en hel del i detta.

DR E SS E R BAR H ET

Det är många som har för sig att tikar skulle vara lättare och fogli-
gare. Jag brukar inte dra paralleller med människor, men här vill jag
nog göra det. Kan någon påstå att tjejer är lättare och fogligare?
Nej, jag tänkte väl det! 

Som jag ser det är det alltså ingen större skillnad att jobba med
en tik eller en hane om vi ser till ”normalhunden”. Att sedan det
finns hanar med ett litet överskott av hormoner är en annan sak, det
finns riktigt jobbiga tikar också. Okej – hanarna ger ofta några kilo
mer hund att tampas med under träningen och tar lite större plats
både hemma och i bilen – men vadå, det är ju bara att bygga ut
huset eller investera i en större bil. Att välja med hjärtat när valet
står mellan tik- eller hanvalp är nog inte helt fel. Välj den du kän-
ner mest för och du kommer att bli nöjd.

En sak till – har du fler hundar hemma är det lättaste att välja
samma kön. Själv har jag haft både tikar och hanar i huset under
många år utan att jag upplevt det som särskilt jobbigt. Vi skiljer dem
åt några få dagar under tikarnas höglöp och sedan är det inte mer
med det. Så var det innan vi fick en pointer i huset. Åtminstone min
pointer var ett riktigt elände att ha i närheten av en löptik. Det lyf-
tes på benet inomhus och i hundgården var det säkrast att skilja
honom från de andra hanarna för att undvika slagsmål. 
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Kleiner münsterländer, 

kontinental ras. 

Ticka, tio veckor.
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Har du gått några kurser eller läst några böcker om dressyr finner du

snart att det finns nästan lika många metoder för inlärning som det finns

instruktörer och hundskribenter. Tittar vi lite närmare på de olika meto-

derna och plockar bort alla smådetaljer som skiljer dem åt, har vi i prin-

cip två kvar. Dels inlärning genom enbart motivation och belöning – där

godbitar, beröm och/eller föremålsbelöning är huvudbeståndsdelarna –

dels inlärning som bygger på ledarskap och ovillkorliga krav. 

Under senare år har det i vissa kretsar blivit fult att ställa krav på

hundarna. Allt ska läras in med godbitar och beröm, eller genom att på

något annat sätt locka hunden till att utföra vad man begär. 

Hel klart kommer det även i framtiden att dyka upp nya metoder för

träning och en god regel är att inte förkasta något som man inte själv

har provat, detta är det tyvärr allt för många som gör. Våra hundar, sär-

skilt våra jakthundar, har inte förändrats mycket de senaste hundra åren,

så några hundra år till duger säkert de träningsmetoder jag använder

och rekommenderar i den här boken.

Självklart vill vi, som lever för och med våra hundar, kunna dressera

dem med mjukast möjliga metoder. Detta är ett av skälen till att jag

under alla år har varit en ivrig förespråkare för att börja träningen tidigt

– redan när hunden är valp.

Att tamhöns är förbjudet

villebråd är en av alla de

saker en valp måste lära

sig i tidig ålder.

Lydiga vuxna hundar är

målet, men kom i håg att

som valpar måste de få

upptäcka världen på 

egen hand.

En lydig valp

19



Ibland funderar jag över om alla dessa människor som med en
dåres envishet upprepar att allt går att lösa med godis och klicker,
mm., verkligen förstår hur mycket skada de i själva verket ställer till
med. Hur de kan komma med sina påståenden, utan att själva ha
visat några resultat eller ha någon erfarenhet av hundar med extremt
stor jaktlust, är en gåta. Det stora problemet är att de tar in dessa
raser på sina kurser där hundarna under det viktiga första levnads-
året matas med godis och aldrig får lära sig vad ett rejält förbuds-
kommando betyder. När väl de stackars hundägarna konstaterar att
detta de lärt sig på dessa kurser inte fungerar i verkligheten är det,
för vissa av hundarna, tyvärr för sent. De kommer aldrig att fungera
som det var tänkt eller kunna få den frihet en hund förtjänar att ha. 

Självfallet ska motivation och beröm användas i massor under
träningen, särskilt då vi börjar med den lilla valpen. Godis under
träningen är också något som jag själv använder. Alltid då jag job-
bar med valpar och unghundar, då och då även till de äldre hundar-
na. Detta utesluter givetvis inte, att jag så snart hunden vet vad jag
begär med mina kommandon, börjar ställa krav på ovillkorlighet av
momentens genomförande.

Föremålsbelöning, som jag nämnde inledningsvis, är det många
som jobbar med, främst bland ”brukshundfolket”. För dig som har
en hund med kamplust och där du ser att det finns möjlighet att jobba
upp ett verkligt intresse för en liten slangbit eller gummiboll kan detta
helt klart vara värt att prova. Det finns gott om exempel på att denna
metod gett suveräna resultat inom bruks, lydnad och agility samt för
vissa ”specialhundar”. Själv har jag för lite erfarenhet av metoden för
att gå in på detaljer om hur träningen ska läggas upp.

Klicker har du säkert också hört talas om. Ett sätt att snabbt belö-
na hunden med ett ljud som hunden vet betyder trevligheter och godis.
En metod som många fågelhundsdressörer rynkar på näsan åt, men jag
undrar hur många av kritikerna som egentligen provat metoden…
Själv använder jag en egen variant av klicker, nämligen handklappning.
Ett sätt att hörbart och omedelbart ge beröm på långt håll. En fördel
är även att det kvittar hur förbaskad jag är på hundarna när det varit
en riktigt dålig dag. En vänlig röst är svår att få till när man innerst
inne är skitsur, men handklappningen låter likadant varje gång. Du
som sett min dvd-film har säkert noterat att jag ofta och omedelbart,
när hundarna gjort rätt, klappar i händerna. En sak är klar, ju mer man
provar sig fram med olika metoder desto mer lär man sig.
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Månader

Förenklad bild över vilka moment jag tränar och ungefär vid vilken ålder.

Glöm inte att alla raser och individer är olika!

21

E N LYDIG VALP



Förbud låter alltid tråkigt, dessvärre är detta bland det första vi måste
lära våra hundar. Ett fungerande förbudskommando är ett av de mest
väsentliga målen på våra kurser. Faktum är, att om hundarna hade
lärt sig att ovillkorligen lyda ett enda kommando, Nej, hade de flesta
hundägare förmodligen inte behövt gå någon kurs. 

Hur gärna vi än skulle vilja det, kan vi inte tillämpa demokratis-
ka spelregler i umgänget med hunden. Hunden är ett flockdjur och
med ett flockdjurs behov av en stark ledare. Varken vi eller hundar-
na tjänar på att vi försöker göra dem till människor.

H U R SÄG E R H U N DAR N EJ?

Ett bra exempel fick vi vid en valpkurs för några år sedan. Vår
gamla bordercollietik låg lite för sig själv under en fikarast.
Valparna sprang runt och lekte. En liten försigkommen valp närma-
de sig tiken, som ville vara i fred. Hon morrade – sa alltså Nej –
Stopp där. Valpen, som ännu inte lärt sig vad ett Nej betydde, fort-
satte fram mot tiken. Självfallet accepterade inte tiken detta, utan
hon nöp till valpen som gnällande och med svansen mellan benen
stack därifrån illa kvickt. 

En stund senare försökte den lilla tuffingen åter göra bekant-
skap med tiken. Hon ville fortfarande vara i fred och lät återigen
höra sitt Nej. Valpen hade nu, efter en enda rejäl tillsägelse, lärt sig
sin läxa och stannade omedelbart på behörigt avstånd. Med hela
sin uppsyn, slokande öron och slokande svans, visade valpen hur
liten och snäll han var.

VI D MATS KÅLE N

Motsvarande valpuppfostran har vi även sett många gånger då vi
serverar maten till våra egna hundar. De i familjen nytillkomna val-
parna eller unghundarna lär sig ganska snart, på samma sätt som
jag beskrev här ovan, att inte gå fram till de äldre hundarnas mat-
skålar. Trots denna hårda väg att lära sig vad som gäller i flocken,
går inte våra hundar omkring och är rädda för varandra, om någon
nu trodde det. Tvärtom, hundarna söker varandras sällskap, sover
ihop och leker ihop. 

E N LYDIG VALP

Ditt ledarskap
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VÅRT ALLRA M E ST B E STÄM DA N EJ

Vårt Nej ska, när situationen kräver det, vara precis lika effektivt
som tikens morrande och framkalla precis samma reaktion hos hun-
den. Däremot ska vi inte gå riktigt lika snabbt fram som hundarna
själva gör. På normalhunden, om det nu finns någon sådan, skulle
detta säkert gå alldeles utmärkt. Detta förutsatt att vi vet precis hur
vi ska göra och gör allting rätt i exakt rätt ögonblick. Hundar är
som sagts tidigare olika, som både individer och ras. Du förstår
säkert själv, att det inte passar att tillämpa lika tuffa tag på en mjuk
och försynt hund som på en robust och hård hund, men i allra fles-
ta fall är inlärningsprincipen i stort sett lika. 

RÄTT TI LLFÄLLE

Tillfällen att använda ett förbudskommando behöver vi inte leta
efter. Några vanliga tillfällen att prova, kan exempelvis vara då hun-
den är på väg att hoppa upp i bästa soffan, eller kanske försöker
norpa smörgåsen ur handen på oss då vi sitter och fikar. Vi ska und-
vika att lära in förbudskommandot i stressituationer, som till exem-
pel när hunden vill kasta sig över grannens katt. Så småningom kan
vi här tillämpa förbudskommandot. Egentligen behövs ingen spe-
ciell situation. Det väsentliga är att lära hunden att det är skillnad
på hur du är, när du är förb... och när du är belåten.

H U N DAR HÖR B RA

Helst ska förbudskommandot komma precis när hunden påbörjar
den förbjudna handlingen. Du behöver inte skrika – hundar hör
åtskilliga gånger bättre än vad du själv gör. Spara skrikandet som en
extra förstärkning tills det verkligen behövs. Ge kommandot med
låg, men ändå bestämd röst. Händer inget så upprepa inte komman-
dot utan att göra något. Gör som hundar gör i stället! Avbryt hand-
lingen omedelbart, med exempelvis ett grepp över nacken eller en
liten smäll över nosen på hunden, samtidigt som du nu upprepar ditt
Nej. Första gången relativt mjukt, vad som är mjukt för din hund
bör du veta bäst. Fortsätter hunden med det du förbjudit, upprepar
du kommandot direkt följt av en nu betydligt mer bestämd korrige-
ring. Den korrigering du gör här, är och ska så vara, en förstärkning
av din status och auktoritet som flockledare och en förtydligande av
vad ditt nejkommando betyder. Ligger nu jycken och ser glad ut,
med viftande svans, fortfarande tuggande på mattan eller kanske

Ett nejkommando

ska omedelbart

avbryta en förbjuden

handling – därefter

ska du ge beröm

och ett alternativ!
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rent av på dig, är detta ett tecken på att du inte har varit tillräckligt
mycket flockledare. Nu är det hög tid att tala om vem som bestäm-
mer! Upprepa kommandot, kanske något mer bestämt, fortfarande
utan att förfalla till skrik och se nu till att ge en korrigering så att
du får signalen ”titta vad jag är liten och snäll”. Det vill säga en
något slokande uppsyn med slokande svans. Hur du ger korrigering-
en spelar egentligen inte så stor roll. Det är resultatet som räknas. 

Det gäller alltså att du hela tiden behåller ditt lugn och ger akt
på de signaler hunden ger dig! Då hunden avbryter den förbjudna
handlingen ska den snabbt få reda på att den gjort rätt genom att få
beröm. Hur du ger berömmet beror på vilken typ av hund (individ)
du har. Ibland fungerar det bäst med ett måttligt och kanske till och
med lite barskt avvaktande beröm. Vissa hundar svarar bäst på ett
livligt beröm när du med hela kroppen visar hur nöjd du är.

OM DET I NTE FU NG E RAR

Som jag sagt tidigare fungerar inte alla hundar enligt regelboken.
Faktum är att om det inte fungerar beror det oftast inte på hunden,
utan på dig själv. Din konsekvens eller, kanske rättare sagt, din brist
på konsekvens. Kanske även på att du inte kunnat förmå dig till att
ta i så mycket som behövts för att få de rätta signalerna från hun-
den. Ett grepp i nacken är kanske helt otillräckligt för din hund.
Fundera då lite på hur hundar gör och ta till något effektivare.

Skulle du få problem redan här är ett gott råd att du söker hjälp
av någon bra tränare i tid, innan förhållandet mellan dig och hun-
den spårar ur totalt.

BAR N OCH H U N D

Hund och barn passar bra ihop och barn har ofta lättare att kom-
municera med hundar på hundars vis än vad vi vuxna har. Men bar-
nen klarar inte av kampen om ledarskapet med hunden och ska inte
försöka med detta. Här måste vi vuxna vara med och se till att leken
mellan barn och hund inte urartar till kamp.

Tänk dig en situation där valpen har ett ben och morrar och vill
försvara benet. Här finns ett alternativ som passar för dem som inte
har, eller tror sig ha, möjlighet att snabbt avgöra kampen om vem
som ska bestämma. Alternativet är avledning och går ut på att du
försöker avleda aggressionen genom att vända bort blicken och för-
söka få hunden intresserad av något annat. ”Titta här – var är bol-
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Att kunna skapa 

förtroende och tillit är

nyckeln till framgång 

med dressyren.
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len?”, eller kanske ”Kom nu så går vi ut” kan vara ett par exempel
som brukar fungera. Ofta fungerar avledning alldeles utmärkt och
vi undviker provokation. 

Riktigt små barn, som inte lärt sig att umgås med hunden på rätt
sätt ska givetvis inte umgås med den, utan att någon vuxen är med.

Föremålen närmast dig 

på bilden kallas svansar, 

de ska vifta 99,9 procent 

av tiden du jobbar med 

hunden – men inte efter 

ett nejkommando!
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Egentligen skulle detta avsnitt aldrig behöva skrivas. Jag har under alla
år förundrat mig över varför så många hundägare låter sig bogseras
fram genom livet av sina hundar. För hundägaren är det ju inte speciellt
trevligt. Än mindre för hundarna som flåsar sig fram med ett smalt
band om halsen, bogserande husse eller matte. 

Hundar är inte intelligenta, åtminstone inte på det sätt vi menar
om människor. Hade hundarna varit smarta hade de ganska snart
slutat att streta i sitt koppel. Att som många gör, skaffa ett stryphals-
band, länkhalsband, medför inte att hundarna drar mindre, det gör
bara dragandet mer obehagligt. Vad vi i stället ska göra är givetvis
att lära hundarna att inte dra i kopplet och detta ska göras tidigt. Det
är inte några som helst svårigheter att lära en tre månaders valp att
inte dra i kopplet. Däremot kan det för den oerfarne hundägaren
vålla rejäla problem att få en tung och kampglad ettåring att sluta
dra i kopplet. 

VAR FÖR ANVÄN DE R VI  KOPPE L?

En dum fråga tycker du säkert. De allra flesta av oss bor i en sådan
miljö att koppel är nödvändigt i stort sett från första dagen vi tar val-
pen utanför huset. Detta bland annat för att förhindra att valpen
springer ut i trafiken eller kanske agerar som en inte helt önskvärd
trädgårdsmästare åt grannen. Behöver vi koppel på hunden av någon
annan anledning? Visst finns det tillfällen när det är praktiskt med
koppel, men sedan ganska många år använder jag sällan eller aldrig
koppel på mina egna hundar, framför allt inte under träningen.
Bortsett då från tillfällen när jag vistas i stadsmiljö eller på platser
med koppeltvång. Av erfarenhet från min egen träning och från
många träningsgrupper där vi i stort sett hela tiden tränat helt utan
koppel, är jag övertygad. Om fler anammar denna form av träning
får vi lydigare hundar och bättre kontakt med hundarna. Mer om
detta kan du läsa i kommande avsnitt.

NÄR S KA VI  BÖRJA M E D TRÄN I NG E N?

Som för så många andra moment gäller även här – så tidigt som
möjligt. Givetvis ska hunden ha vuxit in i familjen under någon

Att gå vid sidan ett 

tjugotal meter klarar 

även en liten valp. 

Koppelträning
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vecka och dessutom hunnit få koppelvana. Det vill säga vant sig vid
att ha koppel och halsband utan att tycka detta är otrevligt. Under
de första promenaderna med valpen i koppel gäller det att hänga
med och göra promenaden så lätt och trevlig som möjligt.

KON S E KVE N S

När koppelvanan är avklarad ska vi bestämma att från och med nu ska
hunden aldrig få dra i kopplet och därefter tillämpa detta konsekvent.
Med dra i kopplet, menar jag ett besvärande dragande. Självklart ska
kopplet kunna sträckas utan att vi kallar detta att dra i kopplet. Just
den där gränsen, vad som är dragande och vad som är ett sträckt
koppel, kan ofta vålla lite problem. Helt klart är det är synd om de
hundar som ena dagen tillåts streta och dra hur som helst, för att
nästa dag få en massa obehag för att de gör samma sak som var fullt
tillåtet dagen innan. 

JA OCH N EJ

Träningen är enkel. Vi plockar fram vårt förbudskommando, Nej,
lite snärtigt och bestämt, men utan att skruva upp röstvolymen.
Kommandot ska komma precis då hunden börjar streta i väg mot
någon intressant doft, eller attraktiv lyktstolpe. Har jag ett funge-
rande nejkommando slutar hunden att dra och tittar på mig.
Omedelbart kommer då berömmet ”Ja, bra så, inte dra”. Blir det
ingen reaktion på Nej, måste vi på något sätt förstärka kommandot.
Hur du gör spelar inte så stor roll. Det vanligaste är att använda
kopplet och omedelbart efter kommandot göra ett ryck i kopplet.
Det ska då vara ett ryck! Det ger ingen som helst inlärning att, gång
efter gång, hala in hunden med kopplet. Naturligtvis ska koppelkor-
rigeringen anpassas efter den individ du har i kopplet. Får du ingen
reaktion alls på ditt kommando och din korrigering upprepar du
kommandot, fortfarande utan att öka röstvolymen (hundar hör
bra). Denna gång med en kraftigare korrigering med kopplet. 

Du lär dig snart hur hård korrigeringen ska vara för att ge effekt.
Återigen, nu gäller det att vara konsekvent. Beroende på hur hård
eller vek hund du jobbar med kommer du att ganska snart få upp-
repa ditt Nej och din koppelkorrigering. Jag lovar – gör du rätt, slö-
sar med berömmet och är konsekvent, har du inom en vecka en
hund som inte drar längre. Du har samtidigt ett bättre fungerande
nejkommando.

Du måste bestämma 

dig! Är det tillåtet eller

inte att dra i kopplet?
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OM DET ÄR SÅ LÄTT. . .

Varför är det då så många som har ”dragiga” hundar? En förklaring
kan vara att det för de flesta av oss upplevs som jobbigt att behöva
ta i så mycket som det ofta behövs, så det verkligen blir en korrige-
ring som ger effekt. Det är motbjudande att rycka till i halsbandet
på en liten valp. Men, som jag ser det, så är det bättre att vid några
tillfällen utsätta hunden för detta obehag, än att både du och valpen
får det otrevligt under ett tiotal år framåt. Ofta får jag höra – ”det
går så bra när min man är ute och rastar hunden, då drar den inte”.
Kan det vara så att vi gubbar ofta är lite mindre pjåskiga och krä-
ver lite bättre uppförande?

I NTE FOT

Att kunna gå i koppel utan att dra är inte, och ska inte vara, samma
som att hunden ska gå ”fot”. Detta kommer vi till i ett senare
avsnitt. Även en liten valp kan visserligen korta stunder gå i kort
koppel vid din sida, men ska där emellan ha full koppellängd och få
”läsa tidningen” på sitt sätt. Alltså gå och nosa på lite fräscha
doftfläckar då och då. 

Inlärningen går till på samma sätt för den vuxna hunden som
kanske har varit en inbiten ”koppeldragare” något år. Oftast krävs
kraftigare korrigeringar då du talar om vem som är chef från och
med nu.

OM DU VI LL U N DVI KA KOPPE LRYCK 

Ett alternativ för dig som inte kan förmå dig att rycka i kopplet,
eller korrigera på annat sätt, kan vara följande. När hunden drar så
stannar du eller tar till och med ett eller ett par steg bakåt. Så fort
dragandet i kopplet slutar ger du beröm. Fortsätt promenaden, men
så fort dragandet börjar igen stannar du omedelbart och tar något
steg bakåt, osv., osv. Som alltid gäller det även här att vara konsekvent
och framför allt gäller det att ha tålamod om du provar denna metod.
Helt klart så finns det hundägare som nått fullt acceptabelt resultat på
detta sätt, så varför inte prova?

Men återigen, fortsätt att läsa och lär dig hur du jobbar med din
hund utan att ha den i koppel. Jag lovar, du kommer att bli förvånad
och så småningom få uppleva att du är ute med en kompis i stället
för ett ”vilt djur”.
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Inkallningsproblem är ofta en av anledningarna till att hundägare
söker sig till dressyrkurser. 

Att vi kan kalla in hunden är en förutsättning för att vi överhu-
vudtaget ska kunna låta den slippa kopplet och springa lös, vilket
jag ser som ett måste om hunden ska ha ett bra liv! 

Av de kursdeltagare jag mötte under åren jag höll kurser för alla typer
av hundar vågar jag nog säga att 90 procent har sagt ”bara den kommer
när jag ropar så är jag nöjd”. Många har haft mindre dragande i koppel
som högsta önskan, men det är en annan historia. Självfallet måste vi ha
hundar som kommer när vi kallar. Det är vår förbaskade skyldighet mot
övriga människor och hundar i vår omgivning, såväl till vardags som
under tävlingar och prov.

Då hunden är inom hörhåll ska den komma, åtminstone nästan,
direkt i alla tänkbara och otänkbara situationer. När din lydnads-
champion i fullt sken drar i väg efter haren på kvällspromenaden
trots att du skriker Hiiiit tills du blir blå i ansiktet, har den förmod-
ligen inte plötsligt blivit döv. Den har inte heller som många säger
blivit blockerad. Det är helt enkelt fråga om ren och skär olydnad.
Inkallningskommandot är helt enkelt inte tillräckligt befäst, även
om många föredrar att kalla det självständighet eller stor jaktlust. 

Kravet på en direkt och ovillkorlig inkallning är inte orimligt.
Det finns ägare av drivande hundar som med en hornsignal kallar
in sin hund mitt under pågående drev. Många älghundsförare kan
kalla in sin hund när den ställt älg på fel mark eller djur som inte är
skjutbara. För vallhundsföraren är det ett måste att kunna stoppa
och kalla in hunden om det bär i väg åt fel håll med kvigorna eller
fåren. Visst, jag vet att det finns hundar som är oerhört svåra att
jobba med, beroende på dels mentala egenskaper hos hunden, dels
på grund av misstag som är svåra att rätta till gjorts under valpens
första månader. 

NÄR S KA VI  BÖRJA TRÄNA?

Svaret är enkelt – ju förr dess bättre. Det är aldrig för tidigt att börja,
själv börjar jag redan vid cirka tio veckors ålder. Självfallet ska valpen ha
hunnit till ro i familjen och börjat känna sig som en medlem i flocken. 

Inkallning
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Det är inte heller fel att påstå att det med vissa hundar kan vara
för sent och att det gamla ordstävet ”att man aldrig kan lära gamla
hundar sitta” passar in ibland. När det är för sent och kanske
meningslöst att lägga ner något jobb är lite vanskligare att ge ett svar
på. En hund som under några år tagit sig friheten att rymma då och
då, och fått höra hela skalan av inkallningskommandon utan att
matte eller husse gjort något annat än skruvat upp röstvolymen, kan
det nog vara besvärlig att komma tillrätta med – åtminstone för husse
och matte. Jakthunden som fått ett par säsonger i skogen utan att
lydnaden varit med från början, brukar heller inte vara helt lätt att
få ordning på. Med professionell hjälp och mycket arbete och tid
brukar dock det mesta gå att lösa. 

KOM MAN DON

Hit – är det vedertagna kommandot för inkallning. Med hitkom-
mandot vill jag att hunden omedelbart ska komma till mig och sätta
sig på min vänstra sida, eller framför mig om jag nu föredrar det.
Ibland kanske vi nöjer oss med att hunden helt enkelt kommer lite
närmare oss då den går fritt på promenaden. Då kan vi helt enkelt
föra in ett kommando till. Många använder då ”kom igen” eller
”häråt” som en signal till hunden att hålla sig på rimligt avstånd.
Vad vi säger spelar som vanligt ingen större roll. Huvudsaken är att
vi kräver samma sak av hunden varje gång vi använder kommandot. 

En fråga som brukar dyka upp är om vi ska använda hundens namn
före kommandot. Svaret är enkelt, det avgör du själv. Har du fler än en
hund är det ett måste om du vill kommunicera med en hund i taget.

TECKE N

Tecken är en viktig del av kommandot, särskilt under inlärningen.
Båda armarna rakt ut från kroppen är den vanligaste inkallningssig-
nalen. Genom att använda kroppsspråket i form av tecken påverkar
du även synsinnet under träningen. Inlärningen går snabbare och
när momentet är riktigt genomarbetat brukar det gå lika bra med
enbart tecken, som med röstkommandot. 

För oss som sysslar med fågelhundar är det bra att kunna använ-
da enbart tecken. Hundarna jobbar ofta långt ifrån oss och det är
många gånger praktiskt att med enbart tecken kunna kalla in eller
styra hunden även om vinden på fält eller fjäll gör det omöjligt att
nå fram med rösten eller visselsignaler.

Kombinera röst-

kommando med

tecken för en 

snabbare inlärning.

31



E N LYDIG VALP

32

E N LYDIG VALP

VI SS E LP I PA

Till att börja med rekommenderar jag alltid att inlärningen sker med
hjälp av rösten. Det är det naturliga sättet för oss att kommunicera.
Då blir det i framtiden inte heller någon katastrof om vi glömt vis-
selpipan hemma. Efter att kommandot är befäst är visselpipan ett
effektivt hjälpmedel. Busvissling då? Ja, jag har under alla år varit
avundsjuk på dem som kan prestera en rejäl busvissling, den glöm-
mer man inte hemma i första taget.

VI  BÖRJAR LÄRA I N KOM MAN DOT

Här förutsätter jag att det är en någorlunda oförstörd valp eller ung-
hund som ska tränas. Det första vi måste göra klart för oss är att
hundar inte föds lydiga och inte heller förstår vårt språk. På enklast
möjliga sätt och utan någon form av tvång ska vi försöka lära hun-
den vad vi menar med vårt kommando.  

Förmodligen vet du redan hur du kan få din hund att komma till
dig, eller åtminstone i vilka situationer det är helt meningslöst att
försöka locka in den. Att till exempel springa ifrån valpen brukar
vara ett säkert sätt att få den att komma.

Alltnog, så här börjar vi: Ropa namnet och när hunden tittar på
dig ger du kommandot Hit, även med tecken – en enda gång, och
springer ifrån den. Givetvis inte fortare än att den kan hinna ifatt
dig. Håll ett öga över axeln så du ser vad som händer. Omedelbart
då hunden börjar springa efter dig ska den nås av ett uppmuntran-
de beröm med ljust glatt och trevligt tonfall. När hunden kommer
fram böjer du dig ned i nivå med hunden. Ge beröm och med hela
ditt kroppsspråk tala om hur nöjd du är. Godis ska vi inte dela ut i
tid och otid, men just här, i början av inlärningen, kan det för många
hundar vara en bra förstärkning. Övningen ska nu upprepas några
gånger om dagen under en eller ett par veckor och med hunden på
varierande avstånd från dig. Alltid i sådana situationer där du är
säker på att hunden kommer så att övningen lyckas! Nåja, det vet jag
också, helt säkra lär vi aldrig kunna vara, men vi ska åtminstone vara
ganska säkra här. 

Själv föredrar jag att göra både ovanstående och kommande
inkallningsövningar med okopplad hund, men bor du så att det är
olämpligt att träna med okopplad hund, eller har en hund som du
av någon anledning inte kan ha lös så provar du med koppel eller
lång lina på hunden. 
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N U KRÄVE R VI  LYDNAD

Har vi gjort rätt vid de första övningarna vet hunden vad vi vill med
kommandot och det är dags att börja kräva lydnad. Vi ökar svårig-
hetsgraden i momentet lite försiktigt, men kom ihåg att det aldrig är
fel att gå tillbaka några steg i övningarna. Vi börjar kalla in hunden
även i sådana situationer när det är mer tveksamt om den kommer
direkt. Förslagsvis när den hittat en riktigt intressant lukt eller något
motsvarande som fångat intresset. Du ska under dessa övningar
hålla dig nära hunden, fem–sex meter kan vara lagom. Det är stör-
ningarna under momentet som successivt ska ökas, inte avståndet
till hunden, det gör vi senare. Du ska också vara helt klar över hur
du ska uppträda om hunden inte kommer direkt när du kallar. 

En metod passar sällan i alla situationer, vi är olika som indivi-
der och hundarna är definitivt olika varandra. Här nedan beskriver
jag några metoder som är användbara i situationer då hunden inte
kommer omedelbart då du ger inkallningskommandot. Och vilka
hundar gör det innan de blivit tränade? 

Men först vill jag varna för vad du absolut inte ska göra – ge inte
flera inkallningskommandon – och ännu värre öka inte röstvolymen
mellan varje kommando! Visst kan en skärpning av rösten och ett
högre röstläge ge effekt i svåra situationer, men det är fel att slösa
på dem redan nu. 

Att upprepa kommandot ger ingen inlärning – tvärt om. En
massa kommandon, utan åtgärd gör bara att kommandot för hun-
den betyder mindre och mindre. Möjligen kan det uppfattas som en
inbjudan till lek, eftersom dina rörelser förmodligen blir livligare
och livligare och ansiktsfärgen rödare i takt med att röstvolymen
ökar. Till att börja med ställer vi inga som helst krav på att hunden
ska sitta fot när den kommer fram till oss. Huvudsaken är att den
kommer ända fram och stannar kvar där. 

E N BART N EJ KOM MAN DOT

Den här metoden förutsätter ett väl fungerande förbudskommando
och att ledarskapet är någorlunda befäst. Det bör det vara vid det
här laget!  Sekunden efter att du konstaterat att ditt Hit inte fram-
kallat någon reaktion ger du ett skarpt kommando Nej. När hunden
tittar på dig, och kanske ser lite ängslig ut, växlar du snabbt tonfall
och ett uppmuntrande Hit – ja, bra så. Många gånger börjar hun-
den komma till dig på rätt sätt, men något annat fångar intresset på

För många komman-

don utan åtgärd är det

vanligaste felet då 

något inte fungerar.

35

E N LYDIG VALP

vägen. Det gäller då att omedelbart när hunden börjar springa åt fel
håll, eller springer förbi dig, klämma i med ett skarpt Nej och lika
omedelbart växla till ett uppmuntrande Bra så, när korrigeringen
ger effekt. Hunden ska komma ända fram till och intill dig. Se gärna
till att sitta på huk i nivå med hunden då du tar emot den.

KASTKE DJA

Om det är lite si och så med ditt förbudskommando och ledarskap
föreslår jag att du provar det här i stället. Förse dig med en handfull
grus eller småsten. Med sunt förnuft och kännedom om din hund bör
du kunna avgöra vad som är lämplig storlek. En fullvuxen vorsteh
kräver lite grövre doningar än en taxvalp. 

När hunden håller på och nosar i sitt sorkhål, eller vad det nu
kan vara, och inte gör en min av att reagera på ditt Hit ser du till att
kasta gruset i baken på hunden omedelbart efter hitkommandot. På
samma sätt som tidigare ser du till att då hunden nu tittar till på dig,
snabbt växla tonfall och ge ett uppmuntrande Hit – ja, bra så. Ett
försök att sticka förbi dig och hitta på något annat bus korrigerar
du som vanligt med ett nejkommando. Ha gärna ytterligare en ladd-
ning grus i beredskap för att förstärka nejkommandot med. 

Självfallet kan du ersätta gruset med en kastkedja i stället. Detta
är något som många professionella dressörer använder sig av. En
kastkedja är helt enkelt en liten kedjestump, anpassad i storlek och
tyngd för de raser och de individer man jobbar med. 

Meningen med den här metoden är helt enkelt att hunden ska
lära sig att du kan korrigera även på avstånd och att det kan bli
ganska otrevligt om den inte omgående gör som du säger.

FÖRSTÄR K LE DARS KAPET

Om det på något sätt spårar ur och hunden helt enkelt springer ifrån
dig, trots det rejäla nejkommando du klämt till med, får du helt
enkelt lära dig att ta det lugnt och avvakta tills syndaren kommer
tillbaka. I detta läge ska du inte se glad ut och ge beröm, du ska hel-
ler inte kalla på hunden när du får syn på den. Tvärt om, ta på dig
den bistra minen, låt den både se och höra att du är missbelåten. Gå
emot hunden, se till att ta den i nackskinnet och lägg ned den på
marken samtidigt som du upprepar ditt Nej, ett par gånger.
Observera att ditt mottagande av hunden inte är tänkt som något slag
av bestraffning – det är helt enkelt ett sätt att ytterligare förstärka ditt
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ledarskap och särskilt ditt nejkommando. Mer om hur du korrigerar
din hund kommer vi till längre fram i avsnittet om korrigering. 

Låt syndaren ligga ned och se ömklig ut, ligger han och viftar på
svansen har du varit för snäll, lägg på lite mer press med rösten. Gå
försiktigt några få steg därifrån, hunden ska fortfarande ligga kvar
och se olycklig ut. Efter en liten stund kallar du in igen, fortfarande
med något missbelåten röst – det är du som flockledare som bestäm-
mer. Låt hunden komma till dig och ge lite lagom beröm. Ge hunden
frihet igen, och när den lämnat dig några meter kallar du in. Om hun-
den tittar till på dig och gör ansats till att komma, ska du omedelbart
se till att ge ett rejält beröm! Upprepa gärna inkallningen på kort håll
ett par gånger till.

Ovanstående kanske låter lite paradoxalt – man ska aldrig ge
hunden obehag när den kommer brukar det stå i alla hundböcker.
Utfört på rätt sätt är detta dock en metod som garanterat fungerar,
men ger du fel signaler i fel tid kan det snabbt bli fel. 

Förutsättningen för att ovanstående ska fungera är att du är till-
räckligt mycket flockledare och kan lägga så mycket press på hun-
den genom ditt kroppsspråk och din missbelåtna röst att hunden
inte vågar försöka fly från dig. Eller åtminstone att du då kan stop-
pa den genom ett stannakommando. 

Flykttendenser i den här situationen ska du vara försiktig med.
Händer detta så gå tillbaka till godbitarna, träna mer på ditt stanna-
kommando. Vänta inte heller för länge med att söka hjälp hos någon
instruktör om du inte inom rimlig tid kommer till rätta med problemet.
Läs också avsnittet om rymmare längre fram i boken.

TRÄN I NG I  KOPPE L

Som du vid det här laget känner till är koppelträning något som jag
sällan eller aldrig tillämpar.  För många kan det kanske trots allt, av
olika skäl, vara ett bra komplement till den övriga träningen.
Träning med kopplad hund ska självfallet också följa principen att vi
börjar kalla in i lugna situationer utan störningar, för att successivt
öka svårigheten. 

Med koppel och ett lämpligt halsband har du möjlighet att ome-
delbart, med ett ryck i kopplet efter ditt hitkommando, korrigera
hunden om den inte kommer direkt. Kom ihåg – det ska vara en
korrigering i form av ett kort och bestämt ryck i kopplet! Kopplet
ska aldrig användas för att hala in hunden, det lär den sig inte något

Med lydnad på hundarna

kan vi jaga även intill

vägar.

Ta vara på alla tillfällen 

till passivitetsträning.

E N LYDIG VALP

37



38

E N LYDIG VALP

av. Oavsett vilken eller vilka metoder du använder måste du alltid se
till att det kommando du ger är ovillkorligt, det vill säga i alla lägen
ska hunden komma annars måste du på något sätt korrigera för att
se till att ditt kommando respekteras.

SVÅR IG H ETE R NA ÖKAS S UCCE SS IVT

När hunden nu kommer till hundra procent i normala situationer måste
du öka svårighetsgraden. Du kallar in hunden på allt längre avstånd,
men hela tiden gäller att de första gångerna i riktigt svåra situationer
ska du vara nära hunden. När din hund roar sig med sina fyrbenta
kompisar är det ett bra läge att träna inkallning, eftersom hela hund-
gänget ofta håller sig på relativt nära håll. De första gångerna väntar du
en stund så att den värsta glädjefnatten lagt sig innan du kallar in. Då
allt fungerar perfekt kan du någon gång prova med att kalla in nästan
direkt efter det att du kopplat loss och gett frihetskommandot.

I N LÄR N I NG M E D VI SS E LP I PA 

Inlärning av signal med pipa är lätt och brukar ofta gå snabbt. Tänk
på vilken signal du väljer. Den för fågelhundar vanligaste signalen är
två eller flera korta signaler med den ljusa tonen, om du har en pipa
med två olika toner. Huvudsaken är att du är konsekvent. Då vi bör-
jar träna ger vi helt enkelt den signal vi vill använda med pipan,
omedelbart följt av ett uppfordrande och snärtigt hitkommando –
och när jag skriver omedelbart menar jag omedelbart. Det är helt fel
att stå och vänta på någon reaktion de första gångerna. Hunden vet
ju inte vad det är frågan om, eftersom det är något helt nytt vi bör-
jar med. Som vanligt gäller det att börja med de lätta situationerna.
Ganska snart hinner vi inte komma med röstkommandot utan hun-
den kommer direkt på signalen från pipan. Belöning och eventuella
korrigeringar i vanlig ordning.

R I KTIGT SVÅRA H U N DAR

Det finns hundar där det av en och annan anledning gått snett med
träningen. Hundarna kan visa sig skygga och försök till uppkopp-
ling är mer eller mindre omöjligt. En metod som jag själv använt till
svåra hundar är träning i hägn. Detta ger enligt min erfarenhet
betydligt bättre resultat än träning i lina. Här har man alla möjlig-
heter att stävja flykttendenser i tid. 

Men vi måste också tänka på orsaken till att hunden är jobbig.
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Beror det på hundens uppväxtmiljö och/eller felaktig träning av en
tidigare ägare? Ja, då kan du säkert ha god hjälp av ett hägn. Beror
det på att du hamnat ”snett” i förhållandet till din hund, så kan
inget hägn i världen hjälpa dig. På något sätt måste du ta reda på
vad du gör för fel i din träning. 

Problemet är givetvis att få tag på bra träningsplatser. Inhägna-
den bör för den första träningen vara helst omkring 5000 kvadrat-
meter och senare i träningen om möjligt betydligt större. 

FU LA G U B BAR

En gammal klassiker för att träna inkallning med besvärliga hundar
måste jag ta med för att göra avsnittet om inkallning komplett.
Principen med att använda ”fula gubbar” bygger helt enkelt på att
när du ger inkallningssignal så är allt annat i omgivningen otäckt
och du själv står för tryggheten. Detta är inget som du behöver ta
till om du gjort rätt från början, men om det gått snett, eller om du
har tagit över en äldre hund som har inkallningsproblem med sig i
bagaget, kan metoden vara bra att känna till.

Du behöver några medhjälpare, ju fler dess bättre, men tre–fyra
personer vill jag nog ha. Medhjälparna ska vara utrustade med
”skrammelpåsar”, exempelvis plastkassar fyllda med tomma konserv-
burkar.

Antingen går ni tillsammans ut i den terräng, där inkallningen
brukar gå snett, eller också har du placerat ut dina medhjälpare i
förväg. Medhjälparna ska vara utspridda i området och du själv och
hunden i centrum. 

Du låter hunden söka ut, eller vara fri på samma sätt som du
brukar göra. Det ska inte märkas på dig att den här dagen är lite
speciell. Efter en stund kallar du in hunden och sekunden efter detta
börjar medhjälparna skramla med sina påsar och gå mot hunden.
Förutsatt så klart att inte hunden nu börjar komma till dig direkt på
ditt inkallningskommando. 

Den enda tryggheten är nu du själv och med all säkerhet spring-
er hunden åt ditt håll och tryggheten – givetvis under massor av
beröm från dig!  Upprepa detta några gånger och kanske vid fler till-
fällen så har du förmodligen tagit ett bra steg närmare en fungeran-
de inkallning.

Som alltid får man bedöma den hund man jobbar med och det
gäller särskilt om du funderar på den här träningsmetoden. En något
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osäker hund, som inte normalt är frimodig i sitt förhållande till
andra människor, bör man inte utsätta för ”skrammelgubbarna”
eftersom det kan ställa till det ordentligt.

Låter det jobbigt? Ja, visst kräver det både jobb och medhjälpare,
men inget är gratis och som vanligt blir det mer jobb om det inte görs
rätt från början. Men visst är en fungerande inkallning värt en del jobb.

TI LL S I ST

I ovanstående har jag försökt att beskriva några sätt att träna inkall-
ning. Det finns fler varianter på temat. Välj vad som passar dig och
din hund. Fungerar det inte är det oftast inte fel på hunden, utan på
ditt sätt att träna. Inkonsekvens, dålig tajming mellan kommandot,
korrigering och beröm samt brister i din förmåga att variera röst
och kroppsspråk är de vanligaste felen. Ibland kan det vara svårt att
se sina egna fel. Återigen – vänta inte för länge med att rådfråga en
rutinerad instruktör om det går snett. 

En sak till, visst vet jag att det kommer att spåra ur helt någon
gång, trots all träning. Det gör det för oss alla, det är ju hundar vi
jobbar med och inga maskiner. Och går det åt hel… så är det som
bekant oftast mitt framför publiken på något av de större proven.
Varför inte då försöka glädja dig åt att du förgyller tillvaron för
konkurrenter och publik?

Herrskapets Propp, 

kleiner münsterländer.

Kvintessensen av all dressyr är att hundens läromästare anstränger 

sin hjärna mer än sin armkraft och tyglar sin häftighet mer eftertryckligt, 

än han prövar dressyrlinans hållbarhet.

Ur boken Hund och Jägare, CM Pay 1917

’’
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Innan vi går vidare måste vi komma in på frihetskommandot. Har
du väl gett hunden ett kommando, exempelvis Sitt, är det detta som
gäller och inget annat, tills något annat meddelas! Med andra ord,
ger du inget annat kommando ska hunden förbli sittande. Allt annat
den tar sig för är bristande lydnad.

Hopp och lek är ett vedertaget kommando, som för hunden bety-
der att nu är du fri att göra vad du vill. Vad du ger för kommando
spelar ingen roll bara du och hunden vet vad du menar och att du
menar samma sak varje gång. Det är heller inget krav att hunden ska
kopplas loss, om du nu tränar med kopplad hund. 

Huvudsaken är att hunden vet att den får lämna din sida och
pyssla med lite egna bestyr. Jobbar du med en stående fågelhund så
använd gärna Ja, ditt blivande avancekommando, med ett snärtigt
tonfall när hunden får ge sig i väg och göra vad den vill. 

Ett fel, som jag tycker många förare gör, är att konsekvent spralla
upp och leka med hunden varje gång en övning avbryts för frihet.
Eller, ännu värre, låta Hopp och lek betyda lek med andra hundar.
Att i stället försöka göra övningen av de olika momenten till den roli-
gaste delen av träningen brukar ofta ge en effektivare och snabbare
inlärning.

Innan vi går vidare med träningen ska vi slå fast en sak. Det är
korta, intensiva övningar som ger resultat. Några minuters övning
åt gången och frihetskommandot däremellan. Försök att sluta varje
enskild övning med att hunden lyckas med momentet.

ATT FÅ VARA H U N D

Träna är bra, det behöver vi göra med våra hundar, och gärna ofta,
men glöm inte bort att din hund även måste få vara hund! Särskilt för
valpen och unghunden är det viktigt att få vara hund utan några som
helst krav, men gärna tillsammans med dig, större delen av dygnets 24
timmar. 

Pratar vi om en jakthund är det viktigt att den i markerna verk-
ligen får vara fri och få tid på sig att utforska vad som finns av dof-
ter och allt annat det nu kan vara. För en del hundar som tenderar
att vara alltför självständiga kan det vara bra att gå och gömma sig,

Frihet
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men det kan vara på sin plats att även varna för detta. Det finns
hundar som inte vill lämna fötterna på husse eller matte under pro-
menaderna och naturligtvis är det inte bra att gömma sig för dessa.
Har du en sådan här hund – se till att stå kvar på den plats där den
lämnar dig när den gör sina första turer utom synhåll från dig. Själv-
klart är detta viktigast de första gångerna det sker, eftersom den hun-
den alltid måste kunna lita på att husse eller matte finns i närheten.

ATT HÅLLA S I N H U N D I NOM ETT HAG E LHÅLL

Många bor där det är svårt att låta hunden springa som den vill på
rastpromenaden. En del förare har då lärt sina hundar att hålla sig
inom ett avstånd på kanske 30–40 meter under promenaderna.
Detta kanske fungerar för de allra flesta hundar – men jag är över-
tygad om att man ska vara lite försiktig. Får hunden dag efter dag
vecka ut och vecka in lära sig att det är detta som gäller kan det
sätta sina spår på en och annan hund. Åtminstone är det värt att
fundera över, särskilt om du har en stående fågelhund av någon av
de raser som normalt inte har den vidd på söket man önskar sig. 

Jag har haft en del hundar på fältträning som inte tar för sig av
marken när de släpps. När jag tillsammans med husse eller matte
försöker analysera vad detta beror på, så visar det sig ofta att det är
hundar som rastas på just det sätt som jag beskrivit ovan eller hun-
dar som allt för sällan verkligen fått full frihet i markerna.

Lydiga hundar kan 

få stor frihet.
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Fortsätt och läs även om du tror att din hund kan detta. Kan du
sätta din hund, lös utanför huset, tillsammans med några andra
hundar, gå in och dricka kaffe och hunden fortfarande sitter kvar då
du kommer ut igen, kan du börja med nästa avsnitt.

Sitt och Stanna kvar är ett par av de grundläggande momenten.
Du jobbar hela tiden med hunden nära dig och kan direkt korrige-
ra ett felaktigt beteende. Under inlärningen tillämpar du också de
inlärningsprinciper som kommer att gälla under hela träningstiden.
Det vill säga, sitt är ett bra moment att börja med och viktigt! 

Med måttliga krav kan du börja redan med valpen. Det gäller att
lägga grunden rätt för hela den kommande dressyren. Kan du inte
få till en omedelbar och ovillkorlig lydnad när du har hunden allde-
les intill dig, får du den inte att lyda på längre avstånd. 

TVÅ FAS E R U N DE R I N LÄR N I NG E N 

Momentet delas upp i två delar, inlärningsfas och kravfas. I inlärnings-
fasen lär du hunden kommandots betydelse, dvs. vad du vill att hunden
ska göra då du säger Sitt. I kravfasen kräver du helt enkelt att hunden i
alla lägen rättar sig efter ditt kommando och gör vad den blir tillsagd.

I N LÄR N I NG S FAS E N

För att få hunden att sitta håller du helt enkelt upp en godbit fram-
för nosen och precis i samma ögonblick som hunden sätter ned
baken i marken ger du den godbiten, tillsammans med lite lagom
beröm. Du upprepar detta vid några tillfällen tills hunden sätter sig
så snart din hand gör den nu välbekanta rörelsen. Märker du att den
inte vill sätta sig helt ned på marken med baken, belönar du i stället
det försök den gör att sätta sig och låter det bli lite bättre undan för
undan. När hunden sätter sig relativt snabbt börjar du att kommen-
dera Sitt, just då den ska till att sätta sig. 

Godbiten byts successivt ut mot enbart beröm. När du tränat kom-
binationen av tecken och sittkommandot en tid, upptäcker du att det
räcker med enbart sittkommandot för att hunden ska lyda. Va r i e r a
gärna och använd ibland enbart tecken. Många gånger är det praktiskt
om hunden kan kommenderas även med hjälp av enbart tecken. 

Vi lär hunden sitta
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Landinarnas Kurt ”Rufus”.

Under denna fas kan det vara bra att samtidigt vänja hunden vid
sin plats, din vänstra sida. Locka dit den med godbit och kropps-
språk. Då lägger du samtidigt grunden till kommande övningarna i
fritt följ eller linförighet. När du har hunden vid vänster sida är det
bäst att ge eventuella godbitar med vänster hand på ett sådant sätt
att du inte tvingar hunden att sätta sig snett och vänta på godbiten
från din högerhand. Vänj hunden vid att allt roligt börjar med att
den sitter lugnt, vid din vänstra sida. 

KRAVFAS E N

Under kravfasen ska du se till att hunden ovillkorligen utför det
kommando du gett. Det innebär att om du nu gett kommandot Sitt
och din lydnadschampion inte med en min visar att han hört vad du
säger måste du se till att agera och det snabbt. Redan tidigare har vi
lärt oss att en flockledare inte tjatar, alltså inga fler kommandon. Du
ska, omedelbart du gett kommandot Sitt, se till att hunden sätter sig.

Hur du gör detta spelar som vanligt inte så stor roll. Huvudsaken
är att du klarar av det snabbt och kvickt, utan att det blir någon form
av brottning mellan dig och hunden. Ett snärtigt tryck över baken,
samtidigt som du med hjälp av den andra handen trycker lite uppåt
under nosen, brukar vara ett bra sätt att få hunden att sätta sig. Om
du är det minsta osäker på hur du ska få hunden att rätta sig efter
ditt kommando och din eventuella korrigering ska du inte heller ge
något kommando. Träna i stället att på lämpligaste sätt få hunden att
utföra vad du vill att den ska göra innan du ger ditt kommando.
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Stanna kvar är ett moment som oftast lärs in som en direkt fortsätt-
ning på Sitt. Syftet med momentet är att du ska kunna lämna hun-
den en stund och veta att den är kvar på platsen när du kommer till-
baka. Att kunna vara utom synhåll för den okopplade hunden i tio
minuter eller mer är inget som helst ouppnåeligt mål för träningen.
Momentet är mycket användbart och tillhör definitivt en av grund-
stenarna i lydnaden, med andra ord väl värt att träna.

Under jakten uppstår ofta situationer när det är skönt att slippa
söka upp ett träd att binda hunden vid varje gång man behöver
lämna den en stund. Särskilt när kompisens hund står för fågel och
du kanske ska gå med fram och skjuta. Hur kul är det då att leta
rätt på ett träd mitt ute på fältet eller kalfjället? Har du provat att
slänga av dig ryggsäcken och binda hunden i den någon gång så vet
du att en hund i full fart efter fågel, släpande på en ryggsäck, inte är
någon större fröjd för ögat. Eller för innehållet i ryggsäcken.

TRÄN I NG I  B I LE N

Både valpar och unghundar brukar snabbt lära sig betydelsen av
kommandot Stanna kvar, om du konsekvent använder kommandot
vid de tillfällen hunden ändå ska stanna kvar. Till exempel när du
lämnar den hemma eller i bilen. Bilen är dessutom en plats som vi
aldrig ska låta hunden hoppa ut från, utan ett direkt kommando.
Många hundar har förolyckats genom att de smitit ut så fort bildör-
ren eller bakluckan öppnats. Så varför inte börja inlärningen här? 

Med hunden sittande bak i bilen öppnar du bakluckan lite för-
siktigt, samtidigt som du kommenderar Stanna kvar. När hunden
på hundars vis, kastar sig mot öppningen för att komma ut ger du
ett snärtigt, men skrik inte, kommandot Nej – Stanna kvar.
Samtidigt trycker du till med bakluckan mot syndaren, men tänk
på klämrisken. 

Självfallet tar du inte i med full kraft mot din tre månader gamla
taxvalp, men däremot får du ta i ganska så rejält för att din ettåri-
ga vorsteh överhuvudtaget ska märka att någonting är i vägen.
Upprepa nu öppningsförsöket några gånger i följd, ta i så mycket du
behöver för att nå resultat relativt snabbt. Hunden ska nu kunna

Stanna kvar

Passivitet kan knappast 

tränas för mycket.
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sitta kvar i bilen en kort stund med dörr eller baklucka öppen. Var i
fortsättningen konsekvent, låt aldrig hunden få dörröppningen som
en signal till att hoppa ut, utan låt den sitta kvar och öka tiden som
hunden ska stanna från gång till gång. 

På samma sätt kan du givetvis träna när du ska gå ut genom ytter-
dörren där hemma.

PÅ TRÄN I NG S FÄLTET

Börja med hunden i utgångsläge, sittande och kopplad, om du nu
använder koppel, vid din vänstra sida. Se till att den har sin upp-
märksamhet riktat mot dig. 

Ge kommandot Stanna kvar samtidigt som du med handen ger
en stannasignal mot hunden. Ta ett steg snett åt sidan, var hela tiden
beredd att korrigera med ett Nej – Stanna kvar. Det är viktigt att
korrigeringen kommer omedelbart, helst innan hunden hinner resa
sig. Ge lite lugnt beröm och nöj dig med kort avstånd och kort tid
vid de första övningarna.

Många kursdeltagare ser i denna övning ett lysande tillfälle att
demonstrera hur fantastiskt lydiga deras hundar är och kopplar
loss, eller släpper kopplet och beger sig ett rejält stycke från sin
hund. De är fullt och fast övertygade om att deras stolthet inte rör
en fena under tiden, vilket den självfallet gör! Den brukar röra alla
fyra fenorna och det med en fart man måste se för att tro på. Efter
en vild jakt är det bara att konstatera att hunden nu har lärt sig att
bara husse eller matte hunnit en bit bort kan jag ha skoj en stund.
Träningstiden för momentet har förlängts väsentligt!

Det lönar sig här, som alltid i dressyren, att skynda långsamt,
öka successivt tid, avstånd och störningar. Att kasta några dummies
vid sidan av och så småningom över hunden när den sitter, är en nyt-
tig övning för kommande aktiviteter under jakten. 

Så småningom kommer din hund att kunna sitta kvar ensam
oavsett om det är skott i närheten, fåglar i luften eller harar som
springer förbi.

När du kommer så långt att du börjar träna att gå utom synhåll
för hunden, ska du tänka på en sak. Se till att det blir utom synhåll
för hunden, men se till att du själv ser hunden hela tiden.
Situationen är ny för hunden och det är viktigt att du kan korrigera
direkt den försöker lämna platsen. Om inte, skapar du lätt en ögon-
tjänare.

Kort avstånd och 

kort tid vid de första 

övningarna.
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Även om jag inte jobbar med linförighet när jag tränar mina egna
hundar så är det onekligen ett bra moment och som har använts
sedan ”stenåldern”. Vi jobbar hela tiden med hunden i koppel och
kommandot är det gamla välbekanta Fot. Ett vanligt läderkoppel,
en och en halv till två meter långt, är det bästa valet. 

När det gäller halsband brukar det fungera bäst med någon typ
av kedjehalsband, med ett undantag, de riktigt smala halsbanden
hör inte ihop med hundträning.

ANVÄN D KROPPSS PRÅKET FÖRST 

Hunden vet nu förhoppningsvis att Fot betyder att den ska sitta på din
vänstra sida. Det är alltså dags att börja med förflyttningar. Lättast
börjar du med att röra dig framåt i en vid båge åt höger. Direkt du bör-
jar gå kommenderar du Fot och använd den låga rösten. Försök nu
med hjälp av kroppsspråket och gärna med hjälp av en godbit, att vara
så inbjudande att hunden vill följa dig utan några andra korrigeringar.

Se till att hålla dig i rörelse framåt hela tiden. Om det spårar ur, vil-
ket det säkert gör, tar du fram ditt Nej. Direkt när syndaren stannar
och undrar vad som är fel, och förhoppningsvis tittar på dig, upprepar
du ett vänligt Fot. Detta tillsammans med ett inbjudande kroppsspråk
bör locka hunden till rätt plats igen. Omedelbart när hunden är på rätt
plats ska berömmet komma och slösa med berömmet! 

Den allra minsta ögonkontakt du får med hunden under träningen
av momentet är otroligt viktigt att uppmuntra med beröm! Det är följ-
samhet, med god kontakt och gärna en viftande svans du ska sträva efter.

Som förare är det också viktigt att du lär dig hålla tyst och inte
tjatar på hunden. Du ska inte slösa med beröm bara för att hunden,
kanske helt försjunken i andra tankar och med nosen i backen,
råkar gå vid din sida en stund. Återigen, det är hundens verkliga
kontakt som förtjänar beröm. 

Då du stannar försöker du att få hunden att så snabbt som möj-
ligt sätta sig vid din sida. Kommandot kan till att börja med bli Fot
– Sitt. Så småningom ska du sluta med först sittkommandot och
sedan även fotkommandot när du ska stanna. Målsättningen är att
inte behöva något kommando alls när du stannar.

Linförighet
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KRAV OCH TU FFAR E TAG 

Innan du börjar med detta ska hunden vara minst åtta–nio månader
gammal. Alltså inte något som passar för valpträning! Vi börjar på
samma sätt med hunden sittande i utgångsläge, ger kommandot Fot
och börjar röra oss framåt. Observera ordningen! Kommandot ska
komma först och aktiviteten direkt efter, inte tvärtom. Kroppsspråket
tar vi självfallet till hjälp. Om hunden försöker lämna sin plats vid din
sida förstärker vi nejkommandot med hjälp av en koppelkorrigering.
Korrigeringen ska vara ett kort och bestämt ryck i kopplet, inte en
segdragning. Hur hårt du behöver ta i, är helt upp till vad du har för
individ i andra änden av kopplet. 

Det är som alltid klokt att börja försiktigt och sedan, om du inte
får den reaktion du vill ha, öka snärten i kopplet. Kom ihåg, först nej-
kommandot och omedelbart därefter korrigering med kopplet. När
du får ögonkontakt blir du direkt vänligare i rösten, kommenderar
Fot och visar hunden till sidan. 

När du tänker stanna kommenderar du Fot, stannar snabbt och,
om det behövs, använder kopplet till ett kort och bestämt ryck för
att stoppa hunden. Ryck inte i onödan. Du måste ge akt på om hun-
den visar tecken på att stanna och då snabbt ge beröm.

Nu riskerar jag att bli tjatig, men här om någonsin gäller korta,
men intensiva träningspass! Nöj dig med att det går bra några tiotal
meter rakt fram och kanske ett par högersvängar. Låt hunden få
några minuters frihet i koppel medan du själv tänker efter vad som
gick bra och vad som gick dåligt. Tänk efter hur du själv kanske kan
förklara bättre vad du vill i nästa träningspass. Försök att avsluta
varje träningspass när det går bra och både hunden och du har
humöret uppe. Det är inte fel att köra några träningspass i följd,
tvärtom. Se bara till att göra täta uppehåll och kanske lägga in
några andra övningar emellan. 

S LAKT KOPPE L

Under alla övningar i linförighet jobbar du lättast om du håller
kopplet i höger hand framför kroppen, strax över midjehöjd.
Vänsterhanden är ledig för att ge hunden en uppmuntrande klapp
då och då. Kopplet ska vara slakt och hänga i en båge, utom vid de
tillfällen när du gör en korrigering. Inte en meter ska du förflytta dig
med kopplet sträckt och hunden bogserande dig framåt. Detta ger
ingen träning utan snarare tvärt om. 

Inte en meter ska 

du förflytta dig med

kopplet sträckt och

hunden bogserande

dig framåt. Detta ger

ingen träning utan

snarare tvärt om. 



Linförighet är en god början till det fria följet. Det är betydligt trev-
ligare och effektivare att jobba med lösa hundar, och enklare. Åt-
minstone om man som jag ofta har minst ett par hundar med sig och
dessutom kanske ska bära ryggsäck och vapen. Att använda koppel
är dessvärre ett måste på många dressyrkurser, med kanske ett tio-
tal deltagare. Vanligtvis är det också vuxna hundar, mer eller mind-
re helvilda, som kommer till kurserna. 

Väljer du att jobba med hunden lös från början är förutsättning-
en att ledarskapsträningen är så gott som klar och att hunden vet
vad som menas med Ja och Nej. 

Träningen går i stort sett till på samma sätt som träningen i lin-
förighet. Den enda skillnaden är att de korrigeringar som måste till
enbart ges med rösten och ditt kroppsspråk. Du styr helt enkelt hun-
den med ett berömmande Ja när den går fint vid sidan och Nej när
den går fel. En godbit är inte dumt som förstärkare till berömmet
vid de första övningarna. Prova får du se, det är lättare än vad du
tror, framför allt om du börjar i tid med den lilla valpen. 

Du får garanterat ett snabbare resultat och på sikt betydligt bätt-
re lydnad om du hela tiden jobbar med hunden lös. En av orsaker-
na till detta är givetvis att du tvingas att vara mer aktiv och hela
tiden ha rätt tajming mellan korrigering och beröm. 

Läs mer om träning med lös hund i avsnittet Från valp till vuxen,
längre fram i boken.
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Fritt följ 

Fördelar med att jobba

med okopplad hund:

• Lydigare hund

• Uppmärksammare 

hund

• Snabbare inlärning 

• Mindre gnäll och pip

Fritt följ fungerar även 

i vatten.
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Ligg

Ligg är ett användbart moment som när det är ordentligt intränat
innebär att hunden på kommandot omedelbart, och i alla situationer,
snabbt ska lägga sig ned. Läggandet ska fungera på långt avstånd och
givetvis även när hunden springer i full fart. 

Ska du träna en stående fågelhund kan du i stället för att träna
Ligg välja att göra som jag, träna in ett stannakommando. Mer om
detta och varför jag själv gör så i nästa avsnitt.

LÄM PLIG ÅLDE R FÖR TRÄN I NG 

Hunden bör vara tio–tolv månader och skolmogen, innan du bör-
jar träna ett ovillkorligt Ligg. Även här finns stora variationer mel-
lan raser och individer. Det är bättre att vänta en eller annan
månad än att börja för tidigt. Momentet ställer stora krav på hun-
den. Att lägga sig ned på kanske kalla och blöta fält är inte alltid
helt populärt. 

Kravfasen i momentet kan innebära ganska tuffa tag om resultatet
ska bli hundraprocentigt.

KOM MAN DO

Ligg eller Plats är kommandon som brukar användas. Ligg, även
med visselsignal, är ett måste för dem som jobbar med hunden långt
från sig. En kort signal med drillpipan från en tvåtonspipa är kan-
ske den vanligaste signalen. En lång signal med den ljusa tonen före-
kommer också. Mer om inlärning med visselsignaler kan du läsa om
i avsnittet om inkallning. Bestäm dig för ett kommando och var
konsekvent!

Som detta kommando är tänkt att användas är det fel komman-
do när du vill vara i fred för hunden vid kaffebordet. Lär i stället
hunden Gå till korgen eller något liknande när inte kravet på snabb-
het och ovillkorlighet ställs lika högt.

GODI S LIGG

Inlärning med godis passar bra om vi vill jobba med valpen och ung-
hunden. Att börja med valpen är helt i sin ordning, bara vi börjar på
rätt sätt, utan tjat och felaktiga krav. Vi kan och ska även använda
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godismetoden på den vuxna hunden för att lära in kommandots
betydelse. I princip går inlärningen till på precis samma sätt som i
inlärningsfasen av Sitt. Välj först ut en lämplig plats, torrt och triv-
samt ska det vara. Utgångsläget är att hunden sitter och att du själv
har försett dig med en liten läcker godbit i handen. 

För du godbiten framåt från hundnosen och ned mot marken
brukar hunden snällt följa med. Försöker den resa på bakändan kan
du lite försiktigt hålla emot och försöka igen. 

Så snart hunden kommit ned, eller nästan ned till liggande ställ-
ning passar du på att säga Ligg en gång och låter den få godbiten
med ett uppmuntrande Bra så. Att kommandot kommer i exakt rätt
ögonblick är som alltid avgörande för hur snabbt inlärningen kom-
mer att gå. Prova några gånger och lek gärna upp hunden mellan
varven.

Övningen ska hela tiden vara lustbetonad. Tillräckligt med trä-
ning på det här sättet, och med allt större fart när du för godbiten
mot marken, kan leda till mycket goda resultat. Det finns exempel
på förare som nått ett fullt tävlingsmässigt läggande, nu talar jag
inte om jakthundar i jaktsituationer, med enbart godisligg. Du kom-
mer också att märka att hunden ganska snabbt kommer att lägga sig
enbart på ditt kommando med rösten eller kanske enbart på det
tecken du ger med handen mot marken. 

H U N DE N VI LL I NTE

Alla är vi inte lyckliga ägare till godisgalna labradorvalpar och en
del hundar vill helt enkelt inte lägga sig trots aldrig så frestande god-
bitar. 

Vi ska också tänka på att det för hunden innebär en signal för
undergivenhet att lägga sig ned intill andra hundar, om vi nu tränar
i grupp. Detta passar inte alla hundar. Det vill säga, träna helst för
dig själv eller åtminstone på tillräckligt avstånd från övriga hundar.

Om du inte med godbiten, eller med något annat för hunden
lockande, boll eller liknande, kan locka hunden att lägga sig, så håll
inne med kommandot. Hunden vet inte vad kommandot betyder.
Att gång efter gång, med allt högre röst, upprepa kommandot ger
ingen inlärning, det bara gör hunden förvirrad och olustig till mods.
Du riskerar att förstöra momentet innan det ens har börjat. Det
bästa du kan göra med en hund som vägrar är att låta den bli skol-
mogen och gå direkt på kravfasen.
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OVI LLKOR LIGT LIGG

Om du inte är säker på att du på något sätt direkt kan få ned din
hund i liggande ställning, kan du sluta läsa här och fortsätta att
jobba med godismetoden. Allt för många hundägare har gjort läg-
gandet till en brottningsmatch mellan sig själv och hunden.
Dessvärre en match som ofta hunden vinner. Detta är helt klart att
skapa problem som kan hänga med lång tid framöver.

Med hunden sittande vid sidan ger du kommandot Ligg. Direkt
efter kommandot, och jag menar direkt, ser du till att hunden läg-
ger sig. Jag vet att det är lättare sagt än gjort många gånger. Vilken
metod som är bäst för att få ned hunden kan variera. Du lär dig
snart vad som fungerar bäst för dig och din hund. 

Jobbar du med en kopplad hund tycker jag det fungerar bäst att
ge ett ryck i kopplet snett framåt nedåt samtidigt som man med den
ena handen bakom skuldran på hunden ger en knuff framåt, nedåt.
Ett annat sätt som kanske kan passa en och annan försynt förare och
hund är att med den högra underarmen bakom hundens framben,
trycka fram benen samtidigt som man trycker lätt över skuldran. 

Hur du lägger hunden och i vilken ställning den blir liggande
spelar mindre roll. Huvudsaken är att den snabbt och utan brott-
ning kommer ned i liggande ställning direkt efter ditt kommando.
Berömmet ska som vanligt komma omedelbart.  Kanske du här ska
ta det lite lugnt med det riktigt hjärtliga berömmet, en del hundar
vill spralla till sig och rusa upp direkt om det blir alltför mycket
omklappningar. Självfallet har du nytta av den tidigare träningen
med ”godisligg”. Hunden vet vad det är fråga om och det brukar
räcka med en bestämd knuff nedåt för att markera att nu börjar det
bli allvar och att husse börjat ställa krav.

LIGGA KVAR

När du lagt hunden är det ligg som gäller. Ett försök att sätta sig
stoppas omedelbart, innan hunden hunnit upp, med ett Nej – Ligg
och en bestämd nedtryckning, följt av ett lugnt Bra så. Det är
meningslöst att försöka hålla hunden kvar i liggande ställning om
den vill upp. En kort och bestämd knuff ska det vara. Till att börja
med låter du hunden ligga bara några sekunder innan du kommende-
rar Sitt. Efter hand, då det går bättre och bättre med läggandet, låter
du tiden hunden ska ligga kvar bli längre och längre. Fortfarande ska
du hålla dig alldeles intill och gärna med ett uppmuntrande beröm då

Gör inte träningen 

av ligg till en kamp, 

det är inte säkert 

att du vinner!
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och då. Hunden ska känna sig trygg då den ligger och verkligen veta
att den gör rätt. Så småningom går du en bit från hunden, men ”ha
ögon i nacken” så att en eventuell korrigering kan komma omedel-
bart. 

Att efter någon månads träning försvinna fem–tio minuter från
hunden och vara säker på att den ligger kvar är inga problem om
träningen gjorts rätt och svårighetsgraden inte ökats för snabbt.

S NAB B H ET I  LÄGGAN DET 

Först när liggkommandot är befäst, hunden ligger kvar helt lugn och
trygg, är det dags att börja träna dels snabbhet, dels läggande i skif-
tande situationer. Börja med att lägga hunden under linförigheten,
eller det fria följet, dvs. när hunden går vid din sida. Här är det bästa
sättet att direkt efter kommandot trycka till ordentligt med en hand
strax bakom nacken och en hand på huvudet på hunden. Gör detta
även om hunden så sakta börjat lägga sig. Meningen är ju att öka
på snabbheten och detta gör vi inte om hunden själv får bestämma
takten. Du ska helt enkelt inte hinna ned med din hand till hunden,
efter ditt kommando, innan den lagt sig. 

Givetvis ska du hela tiden anpassa kraften i dina korrigeringar
till den hund du har och det mål du har med träningen. Det är hel-
ler aldrig fel att prova om din hund svarar bra på träning med
enbart belöning.

En metod som jag själv och många av mina kursdeltagare har
funnit effektiv är att leka upp hunden rejält, låta den hoppa och
busa lite hur som helst. Kommendera därefter Ligg, korrigera om
det behövs, och direkt efter den lagt sig kommendera Hopp och lek
igen. Övningarna upprepas tre–fyra gånger direkt efter varandra.

Kommandot Ligg fungerar 

bra även på husse ibland.

Inlärningen går 

snabbast, om trygghet-

en i läggandet är befäst

innan du tränar snabb-

heten i momentet.

Allaredan när valpen är 2 månader gammal, kan man börja på att lära den.

Att uppskjuta all dressyr till dess den unga hunden är 6-7 månader 

gammal, anser jag vara onödigt, om det än rekommenderas i flera böcker.

Ur boken Hund och Jägare, CM Pay 1917

’’
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Stanna, parallellt med Hit, är det som jag först av allt lär mina egna
hundar. Kommandot är lätt att lära in och alla hundägare har stor
nytta av det. Med tidig inlärning och rätt utförd träning är detta
kommando osvikligt. Inte minst är det helt suveränt för oss som
jagar över stående hund. Det har dessutom visat sig att för många
som har en bristfällig inkallning på sina hundar fungerar stannakom-
mandot utmärkt och gör att de får tag på syndaren som vill smita.

S KI LLNAD M E LLAN S ITT OCH STAN NA

Egentligen är Stanna och Sitt precis samma sak, men när jag börja-
de jobba med stående fågelhundar och ofta behövde få stopp på
hundarna i jaktsituationer föll det sig helt enkelt naturligare för mig
att använda Stanna som kommando. Som alltid spelar det mindre
roll vad vi säger, så känns det naturligare för dig att använda Sitt
som kommando går det så klart lika bra. Jag rekommenderar att du
bestämmer dig för ett kommando och använda detta konsekvent
och i alla lägen, oavsett om det bara gäller att få hunden att sitta vid
din sida, eller om du ska stoppa den när den är på väg i full fart efter
vilt. Gör du detta konsekvent och kräver omedelbar lydnad för
kommandot varje gång sparar du många bekymmer i framtiden.

Att Stanna och Sitt är olika avsnitt i boken beror helt enkelt på
att avsnittet om Sitt är en kvarleva från det lilla häfte jag delade ut
till mina kursdeltagare, vid den tiden när jag mest jobbade med säll-
skapshundar och brukshundar. Men även på att jag i avsnittet om
Sitt tar upp de grundläggande inlärningsprinciperna för inlärning
tillsammans med träning av Stanna kvar och passivitet. 

Vad jag menar med mitt Stanna, är att hunden på kommando,
röst eller visselsignal, omedelbart skall stanna. Hur, eller i vilken
ställning den stannar, om den sätter sig eller lägger sig, spelar egent-
ligen ingen större roll. Det väsentliga är att det blir stopp omedelbart,
men jag nöjer mig inte med att den förblir stående, då är det alltför
lätt att den ger sig i väg igen. Att jag föredrar att lära in Sitt i stället
för Ligg beror på att jag då kan börja träningen mycket tidigare med
valpen. Liggkommandot kräver mer underkastelse av hunden och är
enligt min uppfattning inte så lämpligt för den tidiga träningen. 

Stanna är ett suveränt kommando…
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För mina egna hundar har jag inget konventionellt liggkomman-
do, alltså ett kommando där hundarna lägger sig snabb i alla lägen.
De gånger jag vill ha dem liggande blir det ett kommando, eller teck-
en som betyder ”gå och lägg dig” utan krav på snabbhet.

Det fina med mitt sätt att träna Stanna är, att du kan och ska,
börja redan någon vecka efter du fått hem valpen. Det är också
fråga om mjuk träning, det vill säga, du behöver inte väga 95 kilo
för att lyckas. Självklart kan du börja lära din hund stannakomman-
dot när som helst i livet, men tveklöst är det tidig inlärning som är
lättast och ger det säkraste resultatet för de flesta av oss. Att få till
ett fungerande stopp på en jaktsugen, vuxen hund kräver ofta hårda
nypor av dressören och det finns allt för många exempel på att de
som börjat för sent aldrig får till det.

DE N FÖRSTA TRÄN I NG E N

Med valpen springande lös, och du själv försedd med några god-
bitar, lockar du till dig valpen. Av detta följer att en valp som nyss
har ätit sig mätt inte är det bästa objektet att börja med.
Omedelbart när valpen kommer fram till dig sträcker du ut din
högra arm, med godbiten i handen, rakt framåt över nosen på val-
pen. Förmodligen kan du nu med godbiten till hjälp locka valpen att
sätta sig utan något kommando! Exakt i samma ögonblick som val-
pen slår ned baken i marken ger du kommandot Stanna och belönar
med godbiten och dessutom en massa hjärtligt beröm! Det är helt
avgörande för snabbheten i inlärandet att kommandot och
godbit/beröm kommer i exakt rätt tid! Precis när hunden sätter ned
baken i marken och inte några sekunder senare! 

Flera gånger om dagen upprepar du nu momenten enligt ovan-
stående. Allt eftersom träningen fortskrider höjer du armen mer och
mer rakt uppåt, så det blir mer likt en stoppsignal, samtidigt som du
kommenderar Stanna. Genom att ge både kommando och tecken
påverkar du flera sinnen, hörsel och syn, vilket bidrar till en snab-
bare och säkrare inlärning samtidigt med den positiva effekten att
kunna styra hunden även med tecken. 

Kommandot med rösten skall vara kort och mjukt, men samti-
digt låta bestämt utan skrikande. Efter ett par veckor har du en elva
veckor gammal valp som kommer snabbt vid inkallning  och sätter
sig omedelbart rakt framför dig. Att den skall sitta rakt framför dig
har jag kanske inte nämnt tidigare, men så bör det vara.
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NÄSTA STEG

När valpen i full fart är på väg mot dig efter inkallningen tar du ett
steg framåt när den är nästan framme – högst ett par tre meter ifrån.
Här ger du kommandot, röst och tecken och alltid samtidigt. Har
du nu gjort rätt och tränat tillräckligt ofta kommer valpen att ome-
delbart stanna någon meter ifrån dig, sätta sig och vänta på godbit
och beröm. Om inte är det bara att gå tillbaka till steg ett igen och
fundera över vad som är fel och varför det inte fungerar. Det är helt
klart inte valpen det är fel på! 

Variation är som vanligt nyckelordet i all träning och det är vad som
gäller några veckor framöver. Några gånger varje dag i alla tänkbara
och otänkbara situationer och på de mest skiftande platser, kommende-
rar du Stanna. Alltid när valpen är högst ett par, tre meter från dig. Nu
och i fortsättningen är det alltså inte enbart under inkallning, när val-
pen kommer mot dig, som du skall träna! Prova exempelvis med att låta
valpen sitta intill dig och skicka i väg den med ett rappt Ja! och när den
hunnit några meter från dig ger du ditt stannakommando. 

Det är lätt att förfalla till att alltför snabbt prova med långa avstånd
vid träningen, men det gör mer skada än nytta! Att jag vill understry-
ka träning i olika situationer, på olika platser och med hunden i olika
aktiviteter, beror helt enkelt på att du skall försöka undvika vad som
brukar kallas situationsbetingad lydnad. Det vill säga att lydnaden
enbart fungerar bra på en och samma plats, vilket kan bli fallet om
man enbart tränar på exempelvis gräsmattan utanför huset.

En variant som är effektiv och kan göra träningen kul för valpen
är att du har en tennisboll, eller kanske en godbit, i handen. När du
sträcker upp handen och ger stannakommandot så kastar du bollen
eller godbiten och kommenderar ett glatt och snärtigt Ja! så fort
hunden stannat och tittat på dig. Detta är en variant som inte är så
dum att plocka fram även senare i träningen av den vuxna hunden.

DAG S ATT STÄLLA KRAV

Det påverkas självfallet av vilken hund jag jobbar med, men om jag
pratar om en stabil glad och framåt valp börjar åtminstone jag att
ställa krav redan vid tre–fyra månaders ålder. Med krav menar jag
att den gång valpen inte stannar omedelbart så ger jag ett nejkom-
mando, tar ett par snabba steg framåt och med handen nerifrån och
upp under hakan ser jag till att det blir omedelbart stopp. Samtidigt
med denna korrigering ger jag ytterligare ett stannakommando.

Det är helt avgörande

för snabbheten i in-

lärandet att komman-

dot och berömmet

kommer i exakt rätt

tid!
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Ett bra alternativ till förstärkning av kommandot är att jag är
beredd med min keps i mjukt skinn. Om inte den lilla vovven stannar
direkt på kommandot så kommer kepsen i huvudet på den, samtidigt
med kommandot. En alldeles lagom korrigering för de flesta valpar.
Att många hör av sig till mig och säger att valpen inte stannar direkt
på kommandot utan vill komma fram till föraren först, beror så klart
på att de missat i den här delen av träningen. Kanske man varit lite
för snäll i korrigeringen, eller kanske för rädd om sin keps, men tänk
då på att det finns människor som lever av att tillverka kepsar.
Använd kepsen och köp en ny när valpen ätit upp den gamla.

Mycket försiktigt ökar jag svårigheterna med såväl situationer
som avstånd och hela tiden beredd att backa ett eller flera steg i trä-
ningen. Jag ger från och med nu aldrig efter på kravet om ett ome-
delbart stopp, även om det skulle vara aldrig så sköna frestelser för
valpen i närheten. 

Svårigheten är oftast, som vid all dressyr, att få till kombinatio-
nen av kommando, eventuell korrigering och beröm i exakt rätt
ögonblick. Särskilt korrigeringen brukar det för många vara svårt
att avväga. Korrigeringen skall anpassas till hunden jag jobbar med
och måste vara så kraftig att det blir omedelbart stopp på eventuel-
la försök att gå ur hand. När förare får problem brukar det för det
mesta bero på att korrigeringarna snarare har uppfattats som en
inbjudan till lek och bus för hunden, än som en korrigering.

VI LTKONTAKTE R OCH AN NAT LOCKAN DE

Successivt har du nu ökat svårigheten vid träningen. Ett stannakom-
mando, på rimligt avstånd, under lek med andra hundar är inte
längre några bekymmer, men kontakt med harar och annat smått
och gott kan vålla problem tidigt i träningen. Egentligen är det inte
några större svårigheter om du inte förfaller till skrikstadiet! Du får
helt enkelt lära dig att vara tyst de gånger det händer. Inget annat
hjälper och du förstör åtminstone ingenting av träningen om du
bara kan låta bli att ge ett kommando som ändå inte fungerar.
Självfallet är det bäst att undvika viltkontakterna i början av trä-
ningen, men det är som bekant inte alltid så lätt.

När valpen blivit cirka fem månader gammal bör det, om träningen
har skötts rätt, inte vålla några problem att få stopp på den i skiftande
viltsituationer, förutsatt att avståndet är rimligt. Här är det som vanligt
träning som gäller. Du måste helt enkelt skapa situationer med fågel,
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hare, eller kanske ren och/eller rådjur, där du har hunden under full fri-
het, men ändå inom rimligt avstånd. Visst är detta många gånger svårt
att åstadkomma, men inte omöjligt och mer än väl värt besväret.

I N NAN JAKTLUSTE N B LIVIT FÖR STOR 

Att det brukar fungera bra beror dels på att jag utnyttjar inlärnings-
kapaciteten som en liten valp måste ha för att överleva sitt första hal-
vår i naturen, dels på att jag ser till att få de första fågel- eller vilt-
kontakterna tillräckligt tidigt, innan jaktlusten blivit för stor. Vid de
första fågelkontakterna är det inte en fråga om att träna stannakom-
mandot. Det jag gör är att tillämpa det kommando som sedan ett par
månader är ordentligt befäst. I och med att hundens jaktlust, så här
tidigt, inte har vuxit till okontrollerad styrka är det sällan som det
inte fungerar bra redan från den första fågelsituationen. Och för
varje fågelsituation i fortsättningen blir det bara säkrare och säkrare. 

Tiden man lägger ned på träningen med valpen brukar dessutom
betala sig genom betydligt bättre kontakt och samarbete med hun-
den som vuxen. Det är ju alltid kul om hunden, när den är vuxen
och jakten börjar, jagar samma vilt och dessutom i samma socken
som du själv gör.

OM DET I NTE FU NG E RAR…

Efter att under många år ha följt unghundar som tränats i stort sett
som jag beskrivit här, men där några inte har lyckats fullt ut ser jag
att i stort sett samma fel gjorts under träningstiden. 

KON S E KVE N S

Förarna har vid upprepade tillfällen gett kommandot eller blåst
stannasignal, som hunden inte brytt sig om, utan att korrigera detta
direkt. Detta är helt klart en av de vanligaste orsakerna till misslyck-
andet. Det krävs inte många gånger att hunden klarar sig från att
inte lyda ett kommando innan det spårar ur. Problemet är ofta störst
i de första vilt- eller fågelsituationer där man, åtminstone när det
gäller fågel, måste vara försiktig för att inte riskera en trög avance
längre fram. 

Börja på följande sätt: Har din hund gått efter fågel så se till att få
tag på den, koppla den och ta med den tillbaka till platsen där den
skulle ha stannat. Sätt den där samtidigt som du ger ett skarpt stanna-
kommando. Låt den sitta några minuter innan den får fortsätta sitt
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sök. Genom att konsekvent tillämpa den här varianten har många
duktiga hundmänniskor nått bra resultat.

Har du en hund med riktigt stor jaktlust, vilket många av våra
hundar har, är jag övertygad om att du måste se till att korrigera
olydnaden på ett lite tuffare sätt, men mer om detta lite längre fram.

LE DARS KAP

Ledarskapet sitter inte tillräckligt, ett skarpt nejkommando ger
ingen effekt på hunden. Här måste hunden visa en viss underkastel-
se och definitivt inte se glad ut och vifta på svansen! 

JAKTLUSTE N HAR ÖKAT 

Förarna har väntat för länge med de första vilt- och/eller fågelkon-
takterna. Jaktlusten har blivit för stor och hunden har blivit tuffare.
Detta hade i och för sig inte varit något större problem om ledarska-
pet varit tillräckligt befäst, men kombinationen dåligt ledarskap och
en vuxen hund med stor jaktlust kan för många förare vara helt
omöjligt att själva komma tillrätta med. Det går självklart inte att
nöja sig med att stannakommandot på unghunden fungerar för fågel
några få gånger. Det gäller att följa upp detta och verkligen befästa
ett korrekt uppträdande i fågelsituationer. Tänk på att det är stor
skillnad i jaktlust mellan sexmånadersvalpen och ettåringen.

M E N JAG DÅ…

Om jag nu redan har en tvååring som hejdlöst förföljer fågel eller
hårvilt, vad ska jag göra då? Egentligen är principen densamma.
Lydnaden och respekten för nejkommandot måste sitta ordentligt.
Givetvis måste du även ha möjlighet att få tillräckligt många kon-
takter med fågel, där du befinner dig inom någorlunda kort avstånd
till hunden. Varje tecken hos hunden att förfölja måste omgående
resultera i en korrigering värd namnet. Fortsätt och läs så ska jag
försöka ge några exempel på hur du kan träna.

FOKUS E RA PÅ PROB LE M S ITUATION E N

Några få hundar har varit hos mig på träning där lydnaden faktiskt
har varit på topp i alla lägen och även fungerat på rimligt långa håll.
Det vill säga med ett undantag, när det har varit fågel som flyger
eller harar som springer i väg framför hunden. I dessa lägen förföl-
jer hundarna hejdlöst och långt. 

Innan kommandot

måste du bestämma

vad du gör om hunden

inte lyder!

65

E N LYDIG VALP

När jag skriver att lydnaden fungerat, så menar jag att hunden,
vid varje tillfälle, vänder omedelbart på vändsignal, stannar omedel-
bart på stannasignal och kommer på inkallningssignal. Detta även
om det är andra hundar med på fältet och avståndet till hunden
varit kanske ett hundratal meter.

Är du i den här situationen föreslår jag att du koncentrerar trä-
ningen till enbart problemsituationerna. Det är meningslöst att hålla
på med träning utan vilt. Hunden lyder fullt tillräckligt i dessa situa-
tioner, att gång på gång kalla in eller blåsa Stanna till hunden för
inte träningen framåt, snarare tvärt om. 

TRÄN I NG M E D HJÄLP AV DUVOR

Några tränare förespråkar träning med duvor. Jag kan inte påstå att
det inte fungerar. Det finns duktiga tränare som jobbar med detta,
men faktum är att för väldigt många av de hundar som varit hos mig
på träning och som haft en trög avance är helt klart orsaken en fel-
aktig träning med hjälp av duvor. Själv kallar jag detta negativ fågel-
träning och så här har det gått till.

Instruktören ställer upp kursdeltagare med sina hundar på en linje
eller en halvcirkel, visar duvor för hundarna, ibland på nära håll, så
vittringen riktigt går hem hos hundarna. Därefter ska förarna skrika
Nej och Fy åt sina hundar om de visar intresse av duvorna. 

För en känslig hund i en sådan grupp kan en enda sådan här
omgång räcka för att den ska bli riktigt osäker inför fågelvittring!
Resultatet kan givetvis bli en trög avance, men även gå ut över söket
i marker med gott om fågelvittring. Tro mig, jag har sett en hel del
av detta. Fågelvittring för en fågelhund ska så klart vara positiv, inte
negativ! Ett gott råd, håll din hund borta från sådan träning.

För att lära mig själv lite mer om duvträning skaffade jag ett
gäng duvor och provade på ett antal hundar. Duvorna använde jag
så att när hunden var ute på sök så smög jag fram en duva ur väs-
ten och kastade upp den i luften när hunden passerade. När hunden
såg duvan och ville springa efter kom ett stannakommando och
eventuellt ett skarpt nejkommando, om det behövdes. Med de hun-
dar jag provade var det inga problem att få stopp på hundarna
under den här träningen, men när vi kom till de riktiga fågelsitua-
tionerna så hade ingen större förbättring skett. 

Du lär ändå inte ställa till något om du provar den metoden. Har
du en hund som blir heltokig så fort den ser en fågel flyga, så varför
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inte testa. Är din hund riktigt het kan du även föra den i långlina de
första gångerna.

Under året med duvorna, som faktiskt var riktigt sympatiska fåg-
lar, lärde jag mig att duvor tillbringar en stor del av sitt liv med att
göra nya duvor. En fördel är med andra ord att duvor är enkla och
billiga att hålla. Samma duvor kan användas till i stort sett hur
många hundar som helst. För dem som bedriver träning professio-
nellt är detta säkert ett tungt vägande skäl att använda duvor i stäl-
let för rapphöns och fasan som kostar betydligt mer och kräver både
mer utrymme och jobb. 

Efter ett drygt år överlämnade jag mina duvor till ett nytt hem.
Som jag upplevde det tillförde inte duvorna något till träningen som
jag inte kan få betydligt bättre med riktig fågel.

DUVTRÄN I NG UTAN DUVOR

Har du läst och förstått vad jag skrivit tidigare så är detta inget nytt,
men kanske blir det lite tydligare om jag beskriver det här direkt
efter duvträningen. 

En del instruktörer, inte minst i spanielkretsar, brukar rekom-
mendera att låta ett skott betyda Stanna. När jag nu för en tid sedan
var på mitt livs första jakt med spaniel kan jag också instämma i att
för spaniel är det helt klart bra. För våra stående hundar är det kan-
ske heller inte så dumt och möjligen borde jag ha lagt till detta under
avsnittet om knallapport. I samband med detta kan det säkert vara
bra som en del av den andra träningen jag rekommenderar. Själv
tränar jag inte på detta sätt med mina hundar eftersom jag aldrig
känt något behov av det. När väl skottet kommer ska ju hundarna
redan ha stannat. Det är som alla vet vid det här laget fågel som fly-
ger som ska betyda stanna. Med detta har jag äntligen kommit fram
till den träning jag skulle skriva om.

Gå nu till snickarboa och tillverka några duvor, förslagsvis letar
du fram några små rundstavar i lagom storlek för att rymmas i väst-
fickan och samtidigt så pass tunga så de är lätta att kasta. På rund-
stavarna applicerar du några tygbitar som när du sedan kastar i väg
dem ger lite mer liv och rörelse än vad du får med vanliga dummys,
gärna i olika färger. Okej, jag vet att hundarna inte har färgsinne
som vi människor har, men några vita och några mörkare kan du väl
stå ut med att göra. Tennisbollar har jag skrivit om tidigare, även
användbart här, gärna ett par tygbitar som ”flaxar” även på dessa.
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Nu har du ett gäng duvor som är billiga i drift, de vare sig skitar
ned eller kräver dyrt duvfoder. Använd dessa duvor på samma sätt som
jag beskrev att jag själv gjorde med de riktiga duvorna, kasta själv i väg
dem då och då när hunden är ute på sök – fågel i luften och stanna-
kommandot. Låt även kompisarna hjälpa till och kasta då och då när
din hund springer förbi. Har du en valp eller unghund kan du så klart
börja lite enklare och ha hunden intill dig, leka upp den lite och kasta
i väg ”duvan” och ett Stanna så fort hunden vill springa i väg. 

Det här sättet att träna ger onekligen resultat om du upprepar
det tillräckligt ofta och jämfört med att använda riktiga duvor så
har du här den fördelen att inte blanda in fågelvittring i den tidiga
träningen av stannakommandot. När jag skriver tillräckligt ofta då
menar jag några gånger om dagen under några veckor. Så pass länge
det behövs för att din hund ska sätta sig direkt när det, helt ovetan-
des för hunden, kommer en ”duva” flygande.

M E DVI N D,  FLOG OCH STAN NA

Mitt förslag är att du tränar så här: använd dig av rapphöns som du
sätter ut på lämpliga platser i marken. Självklart går det lika bra eller
kanske ännu bättre att gå på ripkullarna som har spridit sig i marken
framför dig, men själv är jag så sällan på fjället att jag då vill jaga,
inte träna, och inte är det alltid att jag hittar några ripor heller.

Nu är det inte frågan om en fågeltagning i egentlig mening. Det
är inte stånd och avance du skall träna. 

Gå med hunden i koppel eller lina, i vindriktningen, mot den
plats där du vet att fåglarna finns. Avsikten är att hunden inte ska
ha fågelvittring i näsan innan floget. När hunden, eller precis lika
bra, du själv, kör upp fågel är det dags att agera. När fågel verkli-
gen har kommit på vingarna och hunden kastar sig i väg efter den
ger du din stannasignal och korrigerar med hjälp av koppel eller
lina. Korrigering som vanligt så mycket som du behöver för just din
hund. På vissa ”jaktidioter” kan det bli tal om ganska hårda tag.
Vid denna träning är det bättre att kommandot kommer någon
sekund för sent än för tidigt. Det är fågel i luften hunden skall
respektera under den här träningen, inte fågel som sitter på marken!
Är ni fler som är ute och tränar så passar du givetvis på att nyttja de
fåglar som kompisen kör upp med sina hundar.

Det händer ibland att hunden hinner kasta sig fram och ta fågel
innan den lyfter, exempelvis fågel som rör sig i tät gräsvegetation.
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Detta korrigerar du inte på något sätt utan behandlar som en spon-
tanapportering, tacka och ta emot fågeln. 

TRÄN I NG I  LI NA PÅ GOTT OCH ONT

I stycket ovan rekommenderar jag träning i lina eller koppel, se detta
som ett undantag. Ibland kan det underlätta och vara mer eller mind-
re nödvändigt, men problemet är att hundar trots allt är ganska kloka
djur. Våra fyrbenta vänner lär sig snart att när linan eller kopplet är på
är det bäst att vara lydig, men när linan är av kan jag göra som jag vill.

Lina, eller långlina som många kallar det, är annars något som
många instruktörer rekommenderar och använder i träningsgrupper
när det är dags för fågelträning. Och visst, med lina på hunden kan
vi lättare skapa situationer som lyckas och får då tillfälle att ge
beröm för att hunden varit duktig vilket är minst lika viktigt som
korrigeringen när det blir fel. Då jag själv sällan eller aldrig använ-
der mig av lina när jag tränar mina egna hundar har jag lite svårt att
rekommendera det till andra annat än i nödfall. 

TRÄN I NG I  VOLJÄR

Träning bland fåglar inne i voljär är populärt på vissa håll. Detta
kanske inte har direkt med stannakommandot att göra, men avsik-
ten med träningen är ju i slutänden att förarna ska lyckas få stopp
på sina hundar när fåglarna flyger upp. Detta är en form av träning
som jag i princip aldrig använder mig av själv, men för någon ensta-
ka överstressad hund kan det möjligen vara till viss nytta.

Avsikten är att hundarna ska vänjas vid att ha fågel i närheten.
Fåglar som både rör sig på marken och flaxar omkring. Beroende på
hur stressad hunden är vid åsynen och vittringen av fågel kan det
räcka med att hunden de första gångerna får tillbringa en stund
utanför voljären, men så småningom tas hunden in. Den bör vid
varje tillfälle vistas på platsen tillräckligt länge för att lugna ner sig
och helt tappa intresset för fåglarna. Att sitta med hunden inne i vol-
jären och ta en fika är ju ett ganska bekvämt sätt att träna. 

Tillräcklig lång rast brukar resultera i att en del hundar lägger sig
ned och somnar. Nog låter detta som ett lättsamt och bra sätt att få
stopp på förföljandet av flygande fågel, eller hur? Som vanligt är
ändå inte livet så lätt och det gäller även för hundträning. Tänker vi
till lite inser vi snart att om det vore så enkelt så hade vi inte haft
många hundar som hejdlöst förföljer fågel. 
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Träning i voljär kan passa

vissa hundar.



Har du några huskatter hemma så vet du hur det fungerar. Efter
en tid har du lärt hunden att katterna inte ska betraktas som jaktbart
vilt eller apporter. Hunden kopplar av katterna helt oavsett hur de
rusar omkring i huset. Tro mig, jag vet. Med en hustru som föder upp
raskatter kan jag garantera att mina hundar är helt avslappnade
inför katterna i ”voljärmiljö” eller kanske rättare sagt hemmiljö.
Men jag vet också att med katter som träffas på ute i markerna är
det en helt annan sak. Här gäller lydnad inför stannakommandot och
ingenting annat om inte katten skall förvandlas till apportvilt.

När och om du funderar på passivitetsträning i voljärer, kom
ihåg att fågelvittring ska vara positivt. Med andra ord, har du en
mjuk och känslig hund så ta det försiktigt. Hårda tag här kan stäl-
la till det ordentligt.

HAR E

Träning på hare är inte så dumt att börja med om du har problem
med stadga inför fågel. Här riskerar du inte att ställa till något med
avancen eller annat som kan vara negativt i kommande fågelsitua-
tioner. Ser du till att få ett omedelbart Stanna när jösse skuttar upp,
så har du alla förutsättningar att även få stopp i fågelsituationer. 

Bortsett från att hararna kan vara svårare att hitta, det beror på
var i landet du bor, går träningen i princip till på precis samma sätt.
Ju fler harar hunden respekterar i koppel eller lina, desto större är
chansen att det fungerar även när den är lös, men var beredd på att
du får ta till kraftiga korrigeringar. Ju äldre hunden är och mer
jaktlust den fått, desto kraftigare får du som regel ta i. 
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Träning på hare riskerar 

inte avancen.

För några år sedan hade jag besök av en norrlänning med en hund
som kunde stoppas riktigt hyfsat för hare, men något sämre för fågel.
Imponerad av uppvisningen av harstoppet frågade jag hur han hade
tränat. Svaret blev att barnen hade kaniner hemma. Med andra ord
att köpa kaniner till ungarna i julklapp kan också ge resultat. 

Det var faktiskt den här episoden som gav mig idén till mitt eget
kaninhägn. Vissa år är det hopplöst att hitta harar på fälten i mina
trakter och att då gå in i kaninhägnet och testa om stannakomman-
dot sitter som det ska på unghundarna, sparar en massa tid. Hägnet
är inte heller så dumt att ha när folk kommer hit med sina lydnads-
champions och vill ha fågelträning.  Ofta visar det sig att de som
kommer hit inte har riktigt samma syn på det här med lydnad som
jag själv har och att lydnad i jaktsituationer inte är riktigt samma
sak som den lydnad som fungerat så bra hemma på gräsmattan.

Här måste jag ta upp en sak för att undvika missförstånd. I ovan-
stående stycke skrev jag att hägnet är bra för att testa om stoppet
fungerar och det är precis vad det är frågan om. När jag går in till
kaninerna med mina egna hundar för första gången är det inte för att
träna på stannakommandot! Till 99,9 procent är jag säker på att allt
fungerar innan jag går in i hägnet. Om du tänker efter och funderar
lite på vad du läst tidigare om grunderna för inlärning, är det så klart
helt fel att försöka lära in ett moment under så mycket störningar
som det onekligen är i kaninhägnet. När kommandot fungerar bra i
de flesta andra situationer, ja, då är det bra med kaninerna. 

Men visst händer det ganska ofta med hundar som är här för trä-
ning att det spårar ur i kaninhägnet och precis som jag skrev under
avsnittet Hare är fördelen att du inte kan ställa till det så att din
hund upplever fågelvittring som något negativt även om du behöver
ta i med hårdhandskarna för att hunden ska veta vad som gäller. 

FÖR B U D E LLE R I NTE ATT FÖR FÖLJA HÅRVI LT?

Jag ska berätta hur jag själv gör när jag testar hundar på hare eller
kanin innan jag tar upp ytterligare en detalj om träning inför hårvilt.

Med unghunden är det stannakommandot som gäller till dess jag
är helt säker på att detta sitter. Nåja, säker och säker, du vet säkert
hur det kan vara på jaktprov, riktigt säker är man aldrig. Nåväl, för-
hoppningsvis vet jag nu att min hund stannar när den får detta kom-
mando, men enligt lagen om alltings elände dyker haren upp framför
hunden på provet och då ser domaren detta medan jag själv är utom
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Kan du inte få till en 

omedelbar och ovill-

korlig lydnad när du 

har hunden alldeles 

intill dig lär du aldrig 

kunna begära att

denska lyda dig på

längre avstånd.



synhåll. Det blir inget stannakommando och vad händer då? Just det,
jag får lyfta på kepsen och åka hem utan pris den dagen.

För att undvika detta, när väl stannakommandot sitter som det
ska, byter jag ut mitt Stanna mot förbudskommandot, Nej. Jag ger
således inget kommando alls när hunden får syn på haren eller kani-
nen, men banne mig, försöker den förfölja, ja, då kommer ett riktigt
skarpt nejkommando! 

Samma sak gör jag i fågelsituationerna, först blir det Stanna med
unghunden och med de äldre hundarna försöker jag vara tyst och vänta
och se vad som händer för att klämma till med ett Nej om det blir fel.

Vill du använda din hund för att stöta klövvilt, ja, då gör du själv-
klart inte förföljandet av rådjur till ett förbud utan nöjer dig med att
stanna hunden om det bär i väg mot vägen, fel mark eller om det är
fel tid på året för rådjursjakt. Det finns gott om exempel på förare
som jagar rådjur med sina hundar och samtidigt gör bra resultat på
jaktprov där hundarna snällt får hålla sig till fågel. Visst är det väl
skönt att själv bestämma vad som ska jagas för dagen.

Självklart går mina hundar ifatt en påskjuten hare under jakt
även om de respekterar hare som springer upp under sök på fälten.
Får de ett kommando så går de efter både hare och rådjur ty det är
ju även för dessa situationer vi använder våra hundar. 

TRÄN I NG AV PASS IVITET I  KAN I N HÄG N ET

Vi har provat med att tillbringa massor av tid i kaninhägnet med
några värstingar. Då är det inte frågan om timmar utan snarare om
stora mängder tid under flera dagar och hur många har ork och
möjlighet med det? Visst har hundarna slappnat av och somnat
under tiden man själv läst en bra bok, men slutade de jaga kaniner-
na när de sedan fick chansen? Dessvärre inte. Till sist, som väntat,
var det ett fungerande förbudskommandot som gjorde att hundarna
insåg att kaninjakt inte är tillåtet.

Tillhör du dem som hävdar att det går att få en vuxen jaktsugen
hund, som förföljt hare ett antal gånger och kanske tagit en och
annan, att respektera hare enbart med hjälp av godis och beröm är
du välkommen att höra av dig. Jag lovar att betala resa och en
mycket bra timpeng om du visar mig hur det går till.

Den uppmaningen har jag haft med några gånger i träningstipsen
och även ställt frågan till experter på mjukisdressyr, men än så länge
har ingen hört av sig och tyvärr lär jag nog aldrig få uppleva det.
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G RATTI S

Har du läst ända hit har du alla förutsättningar att få till ett myck-
et användbart kommando för din hund. Fortsätt nu träningen och
passa på att någon gång då och då, i oväntade situationer, ge ett
stannakommando. Som alltid måste du vara beredd att korrigera
omedelbart om det går snett. 

Går det snett någon gång, när hunden är för långt ifrån dig, vän-
tar du helt enkelt tills du får tag på syndaren och kör momentet en
eller ett par gånger med hunden alldeles intill dig och då med gans-
ka kraftiga korrigeringar. Vid det här laget vet du vad som gäller för
din hund. Efter detta släpper du omedelbart ut hunden på kanske ett
femtiotal meter och ger kommandot igen. När det nu fungerar per-
fekt blir det så klart massor med beröm!

Läs nu en gång till ”kör momentet (stannakommandot) med
ganska så kraftiga korrigeringar”. Just det, du nöjer dig inte med att
hunden sätter sig när du kommenderar Stanna! Det låter kanske lite
paradoxalt, men exakt samtidigt som du ger kommandot ser du till
att ge en korrigering värd namnet. Detta helt enkelt för att hunden
ska uppleva det så pass tufft att den helt enkelt inte vågar göra annat
än lyda nästa gång den hör kommandot. Jag lovar, med en jaktsu-
gen hund så kommer det inte att hjälpa hur många gånger den hör
kommandot om du inte ser till att förstärka betydelsen av det. 

LÄS DI N H U N D!

Tänk på att: Viftar hunden på svansen eller har en allmänt kaxig
kroppshållning har du varit för snäll vid din korrigering. Är svansen
och kroppshållningen riktigt låg är du förmodligen på rätt spår. Har
du en riktigt vek hund har du förmodligen aldrig behövt ge någon
fysisk korrigering, för du har väl inte glömt att svansen ska vara
glad den allra största delen av tiden du jobbar med hunden? 

Det gäller givetvis även att behålla den allmänna grundlydnaden
du har på hunden. Som en klok ”hundgubbe” nämnde för mig en
gång finns det bara tre sätt att få till en riktigt bra hund – TRÄNA,
TRÄNA och TRÄNA. 
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Korrigering har jag ofta nämnt och på sina ställen har jag även för-
sökt förklara vad jag menar. Jag vet att just detta vållar problem för
många och inte heller är helt lätt. Att inte korrigera sin hund på rätt
sätt är tveklöst en av de vanligaste orsakerna till att det spårat ur för
många som kommer till mig med problem av olika slag. Med korri-
gering menas att du tillrättavisar din hund när den inte lyder ditt
kommando och omedelbart den gör rätt ger en positiv förstärkning
i form av beröm, godis eller båda. Återigen måste jag understryka
att korrigeringen inte ska ses som en bestraffning utan som en för-
stärkning av ett kommando, ofta gäller det förbudskommandot Nej. 

På flera ställen har jag betonat att du måste läsa din hund för att
se om din korrigering har gett avsedd effekt och så långt hoppas jag
alla är med. Du som har en vek hund, utan extrem jaktlust, har ofta
inga problem alls med att ge en korrigering. Det behövs inga fysis-
ka korrigeringar utan räcker förmodligen att du skärper till rösten
och ger ett nejkommando. Du ser då att din hund reagerar genom
att svansen åker ned och hela kroppshållningen signalerar att ”jag
är lite ledsen nu”. Men de allra flesta som läser det här har förmod-
ligen en jakthund med alla de drifter dessa har i större eller mindre
grad. Många av dessa tar inte så lätt till sig en korrigering. 

MOR RA I NTE!  KOR R IG E RA I  STÄLLET.

Jag brukar ge rådet att ta hunden i nackskinnet för att förstärka nej-
kommandot och fått många mejl från hundägare vars hundar viftar
på svansen när det sker. En del förare som varit här hos mig på trä-
ning har varit på kurs tidigare och där fått lära sig att korrigera hun-
den genom att sätta sig framför den, ta den i nackskinnet, stirra den
stint i ögonen och sitta där och morra åt den en bra stund. Om du
bara visste hur många olika människovarianter av morr jag har hört. 

Men nej, jag har aldrig sett någon hund som blivit bättre av allt
detta morrande. Att läsa ”paragrafer” för hunden är en variant som
lärs ut på kurser, men jag hör sällan vad förarna sitter och mumlar
om framför sina hundar och helt uppenbart hör inte hundarna detta
heller, för hjälper gör det inte.

Du har säkert läst en hel del hundböcker och då läst att du måste

Korrigeringar och extra jobbiga hundar
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lära hunden ett nejkommando eller korrigera den, men sällan eller
aldrig har du kunnat läsa hur du ska göra. Visst, jag förstår detta,
det är inte trevligt, och man riskerar att bli utskälld om man skriver
att man rent fysiskt måste ta i sin hund ordentligt. För mig känns
det fel att inte berätta hur jag gör själv, och hur de flesta gör, åtmin-
stone dem jag träffat, som lyckas få till sina hundar av de raser och
med de egenskaper detta avsnitt handlar om. 

Under alla år har jag haft många som kommer till mig för privat-
träning eller kurs med totalt olydiga hundar utan tillstymmelse till
kontakt med sina förare.  Detta trots att de gått både en eller flera
kurser som byggt på så kallade mjuka metoder. Att många förare är
helt uppgivna och till och med har funderingar på att ta bort sina
hundar är då inte så konstigt. 

I min film, Så tränar jag min valp, som finns på dvd, kan du se
hur hundar gör när de lär valparna vad Nej betyder. För en liten, sju
veckors valp är det rejält tuffa korrigeringar som tiken ger valparna
på filmen. Ett kraftigt bett över nosen som gör ont och får valpen
att skrika till. 

I hundflocken blir det ofta

betydlig tuffare korrigeringar

än vad vi själva behöver ta till.



I stort sett så gör jag själv samma sak som tiken, men jag använ-
der inte tänderna och är lite mjukare än vad tiken är. Du kan se på
filmen att när valpen väl lärt sig vad mitt nejkommando betyder kan
det nästan utan undantag, hela träningen fram till en fungerande
jakthund, användas på ett mjukt sätt och med hundar som har glada
viftande svansar och god kontakt.

E FTE RSÖK KAN KRÄVA TU FFA H U N DAR

Tänk på det som många av våra hundar ska klara av. En hund som
släpps på ett skadat djur, en räv, grävling, rådjur, hjort eller vad det
nu kan vara, måste vara skapt för att tåla en rejäl smäll. Det kan
vara en smäll av hornet på den skadade hjorten eller ett bett av
räven eller grävlingen. Vi kan inte ha hundar som då lägger av och
springer till husse eller matte. Hunden ska likväl göra sitt jobb och
helst se till att avliva djuret, alltså det jobb den är född och kon-
struerad för att klara av. Samtidigt vet jag att alla ni jägare som varit
med några år redan känner till och har sett detta. Jag vet också att
många som läser detta och som ska börja jobba med sin första stå-
ende fågelhund, inte har en susning om vilken kapacitet som finns
under skinnet på dessa hundar när väl jaktlusten sätter in. Många
av hundarna är hårda och så konstruerade när det gäller drifter,
bland annat jaktlust och kamplust – även nervkonstitutionen spelar
stor roll, att det inte får den minsta verkan att ta dem i nackskinnet. 

SÅ HÄR GÖR JAG

Nu pratar jag om den vuxna, tuffa hunden jag skrev om här ovanför!
Har jag en hund jag inte vet så mycket om, men som helt klart behö-
ver lära sig vad mitt Nej betyder, så brukar jag faktiskt börja med att
ta den försiktigt i nackskinnet för att se hur den reagerar. Svarar den
med att lägga svansen och bli ”låg”, ja, då vet jag att jag får vara för-
siktig och ta den mjuka vägen. Detta händer i stort sett aldrig med de
hundar jag pratar om här, så vad gör jag då? Jo, jag gör som hundar
gör och som jag visar i valpfilmen. Snabbt och kvickt ser jag till att
det gör lite ont samtidigt som jag upprepar mitt nejkommando. 

Beroende på hund och tillfälle gör jag detta genom att med han-
den ge hunden en smäll rakt över nosen, alternativt ta tag i ett eller
båda öronen, längst nere mot huvudet och klämma till. Öronen är
känsliga och det finns en massa nerver här så det krävs, på de flesta
hundar, inga hårda grepp för att det ska kännas ordentligt. 
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Hård eller vek hund? 

Du måste anpassa 

korrigeringen till den

hund du jobbar med!

Med andra ord, ta inte till storsläggan direkt, utan känn dig för
vad som krävs för din hund. Å andra sidan, är du inte beredd på att
ta i så pass mycket att du snabbt får din hund i förhandlingsläge, gör
då ingenting!  Att ta i för lite kommer definitivt att göra det hela
värre på sikt. 

Tar du i för lite uppfattar hunden ofta detta som lek eller att du
bjuder upp till kamp och i ett gäng unghundar som leker blir det
ofta tuffa tag.

DE FLE STA H U N DAR GÅR ATT LÄRA

De senaste åren har jag varje år sett åtminstone ett hundratal föra-
re jobba med sina hundar i mitt kaninhägn. Självklart har de flesta
haft en någorlunda lydnad och ett fungerande stannakommando på
sina hundar innan de har fått komma in i hägnet. En sak har nog
både jag och alla som varit här som försökt få stopp på sina vuxna
jaktsugna hundar konstaterat. 

Det krävs för det mesta hårda nypor och kraftiga korrigeringar,
betydligt hårdare än vad de flesta inser, för att hindra hundarna från
att gå ifatt och bita ihjäl kaninerna. Av alla hundar som har varit
här är det uppskattningsvis mindre än en procent som inte med rim-
liga metoder gått att få till ett fungerande stannakommando på. 

OMÖJ LIGA H U N DAR

Det finns riktigt svåra hundar och det finns gränser. Det är bara att
konstatera att det finns riktigt hårda hundar och hundar med
extremt stor jaktlust och andra drifter som gör dessa riktigt svåra
att jobba med.  

Har dessa hundar släppts för långt och fått för stor frihet i jakt-
situationer kan man inte med rimliga och tillåtna metoder klara av
dem. Självklart finns det ändå gränser för hur hårt man kan och ska
ta i sin hund. 

Känner du att du har en sådan här hund och den hunnit bli ett
eller två år, är det kanske dags att ta dig en funderare. Är det inte
bättre att ta hunden som den är och jaga över den, där du kan och
där inte hunden kan ställa till med något om den går ur hand?  Det
tycker jag är ett bättre alternativ än att hålla på och skälla och
banka på den varje gång ni är ute och jagar. Det blir betydligt trev-
ligare för både dig och din hund. Satsa på att börja i tid med nästa
hund i stället.
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DET ÄR I NTE ALLTI D FÖRAR E N S FE L

Även om det i de flesta fel är föraren det beror på om hunden gång
på gång är olydig inför fågel eller annat vilt, så är det inte hela san-
ningen. Jag har full förståelse för om du som många andra känner
dig totalt misslyckad som förare när hunden går ur hand trots att du
har lagt ned hur mycket jobb som helst för att få till det. Kanske är
det så att du har fått just den där värstingen som är extremt svår att
få till. Möjligen är det en tröst för tigerhjärtan, men du ska veta att
det finns många, även rutinerat hundfolk och proffs som misslyck-
as med en del individer.

S I STA UTVÄG E N

Tycker du att du fått en riktigt hopplös hund, den där hunden som
du faktiskt inte har mycket glädje av, som ställer till det både för
familjen och för omgivningen? Kanske du till och med börjat funde-
ra på att ta bort den? Ja, har du sökt hjälp och rådgjort med en eller
helst ett par duktig tränare så kanske detta alternativ är det bästa
för både dig, familjen och hunden. 

En bra hund tillför väldigt mycket till vår livskvalitet, men med
en dålig hund är det precis tvärt om. Tyvärr finns hundar som av
olika skäl inte har något existensberättigande. Vi har ju faktiskt
människor som av olika anledningar inte kan vistas i samhället och
så är det även med en del hundar. Missförstå mig inte nu, jag pro-
pagerar inte för att vi ska ta bort några människor, det räcker att
hålla dem inlåsta.
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Att gå på kurs är både 

kul och nyttigt – men det

är alla timmar du lägger

ned på din hund utanför

kurserna som ger resultat.

Och även det mest tålmodiga arbete och den omsorgsfullaste dressyr

skapar icke en överlägsen hund av ett tarvligt ämne.

Ur boken Hund och Jägare, CM Pay 1917

’’
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83

Så här långt har boken mest handlat om lydnad, krav och förbud. Viktiga

och grundläggande moment, men kanske inte det roligaste att jobba

med för vare sig dig eller hunden. Inte heller kräver det så mycket av dig

som dressör.

Nu kommer vi till dressyren som ska forma din hund till en använd-

bar jaktkompis under många år och på många jakter. Du har nu många

trevliga timmar framför dig, även om du som dressör kommer att ställas

inför lite svårare utmaningar under den här träningen. 

I många moment som detta avsnitt handlar om kommer du att jobba

med motivation. Du ska ta vara på, kontrollera och utveckla de drifter

som redan finns i din hund. Tar du motgångarna du möter som utma-

ningar och jobbar på rätt sätt lovar jag att du och din hund kommer att

få många oförglömliga år tillsammans.

Nu börjar jaktdressyren

En perfekt avlämning av

fågeln – så här vill jag 

ha det. 

Föregående uppslag:

Kanadagäss med 185 cm

i vingbredd och 4,5 kilos

vikt kan ge problem för

unghunden. Jana hämtar

med ett fast grepp. 



Med apportering menas att hunden på kommandot Apport ska
gripa och bära, eller kanske vanligast, hämta något åt oss. Det kan
vara föremål eller vilt. I förlängningen innebär det ofta att man lär
in kommandot Leta apport, alternativt Sök apport. 

Apportering är ett jättebra moment som de flesta hundägare
borde lära sina hundar. För fågeljägarna och brukshundfolket är det
nödvändigt att hundarna kan apportera, men det är också ett
moment som kan ge understimulerade sällskapshundar något vettigt
och kul att göra. Särskilt momentet Leta apport är kul för hundarna
och till nytta för husse och matte. 

KAN ALLA H U N DAR? 

Svaret blir att de allra flesta hundraser kan lära sig apportera, men
för ägare som inte vill eller måste ha en apportör, ser jag det inte
som meningsfullt att lägga ned jobb och tid. Åtminstone inte på dem
som inte redan som unghundar efter en tids träning spontant visar
att det är kul att springa efter, ta tag i och bära ett föremål. 

Självklart är det stor skillnad mellan raserna. Vi har exempelvis
retriever där många individer spontant apporterar riktigt bra, ofta
med en minimal arbetsinsats från husse eller matte. Att en vorsteh
ska kunna apportera är en självklarhet för oss som valt denna ras.

OLI KA I N LÄR N I NG S M ETODE R

Vanligtvis används tre olika metoder för inlärning av apportering.
Spontanapportering (lekapportering), lydnadsapportering (kombina-
tion av tvångs och spontanapportering) samt tvångsapportering. 

S PONTANAPPORTE R I NG

Spontanapportering är det jag börjar med, när jag tränar valpar eller
unghundar som visar verklig vilja att springa efter, bära och hämta.
Jag håller på med detta till den dag när valpen/unghunden vid några
tillfällen inte omedelbart vill ta den kastade apporten. Då går jag
över till lydnadsapportering. Detta förutsatt att valpen hunnit bli
minst sex–sju månaders ålder, beroende på ras och individ. 

Vi kan lära oss en del om vår hund och vad apportering egentligen
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är, om vi gör följande lilla experiment med en valp eller en vuxen, i
apportering, helt otränad hund. Håll hunden intill dig på ett sätt att du
snabbt kan skicka i väg den. Lek upp hunden lite med exempelvis en
dummy, en träningsapport. När du ser att hunden är riktigt sugen på att
ta dummyn kastar du den ett tiotal meter, väntar ett par sekunder och
släpper lös hunden utan något som helst apportkommando.

Ett vanligt beteende blir att hunden springer fram till dummyn,
som för hunden är ett litet bytesdjur. Den tar dummyn i munnen och
skakar för att avliva bytet. Därefter kommer hunden förmodligen
att bära i väg dummyn en kortare eller längre sträcka och lägga sig
och bita på den. Helt naturligt, vad den gör är ju att ta med bytet
till en lämplig plats för att i lugn och ro äta middag. 

Av detta förstår vi att de flesta hundar från början kan springa efter
och bära ett föremål. Vad som återstår för oss är egentligen bara att
lära hunden att komma till oss med bytet, i stället för att äta upp det.

NÄR OCH H U R

Spontanapportering kan tränas hur tidigt som helst. Går det inte bra
är det bara att vänta ett par veckor och prova igen. Som apport för
valpar använder jag en liten hopknuten trasa, lagom trevlig att bära.

Billigt och fungerar alldeles utmärkt. Lika bra går det med en
mjuk dummy, om man tar bort kasthandtaget som brukar hänga
med i ett snöre eftersom det lätt gör illa en liten valp under leken.

DE FÖRSTA ÖVN I NGAR NA

Börja med att jobba upp ett intresse för dummyn. Beroende på vilken
hund du har kan detta ta allt från någon minut till några dagar. 

Använd din fantasi för att få dummyn att vara rolig och lockande
för hunden. Tänk på att det är ett byte du ska efterlikna. Ett bytes-
djur hoppar inte mot hunden, utan rör sig från den. Ibland kan man
se förare som mer eller mindre skrämmer slag på sina valpar med
felaktig hantering av apportföremålen. Använd till att börja med
samma föremål hela tiden under träningen. Föremålet ska enbart
användas vid träning och inte fungera som leksak åt hunden. 

Ställ dig nu på knä, eller sätt dig på marken, och håll om valpen.
Se till så den blir intresserad av dummyn. Kasta några meter och
vänta ett par sekunder innan du med ett glatt Ja släpper hunden. 

Observera att du inte ska använda kommandot apport, det spa-
rar vi till senare. Nu håller du tyst tills hunden tar tag i dummyn. Då
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ska det vara rejält med beröm och ett Bra, kom hit. Under tiden hun-
den är på väg mot dig kan du fortsätta uppmuntra den. 

Hur mycket stöd vi ger är beroende av hundens behov, men det
är bättre att ge för mycket stöd och beröm, än för lite. När hunden
kommer fram till dig ska du inte omedelbart ta tag i dummyn. I stäl-
let försöker du, under tiden du berömmer, klappa hunden lite lugnt
på halsen och under käken. Låt den hålla dummyn några sekunder,
varefter du med ett Loss tar ut den ur munnen. 

Tar du omedelbart tag i föremålet när hunden kommer, får du
snart en hund som antingen spottar ut när den kommer fram eller
börjar kampa med föremålet. Är hunden ovillig att släppa tar du
bara ett snabbt och bestämt grepp om över- eller underkäken och
lossar greppet.

BYTE S M E DVETNA H U N DAR

När du längre fram börjar jobba med vilt kan en och annan extremt
bytesmedveten hund vålla problem. Den kan helt enkelt vägra att
lämna från sig exempelvis kaninen den kommer med. Att försöka
bända isär käkarna brukar då vara meningslöst. Den kan till och
med försöka bita dig om du försöker. Jag gör då som mina hundar
skulle göra när någon försöker sno bytet från dem, jag hugger till.
Eller kanske rättare sagt jag ger dem en smäll över nosen.
Tillräckligt hård för att de skall släppa omedelbart, men inte mer. 

Ett mjukare alternativ är att försöka med byteshandel, det vill
säga ge den något annat lockande att hålla, men har du en bytesmed-
veten vorsteh så bli inte förvånad om den inte vill byta.

OM H U N DE N I NTE VI LL TA APPORTE N

Håll absolut inte på att tjata och upprepa några kommandon! Det
enda du kan försöka med är att få föremålet att verka lite roligare.

Du kan exempelvis binda i ett snöre och dra det efter marken
som en kattleksak, eller du kan skapa lite kamp kring föremålet och
köra ”försök att ta den-leken”. Lyckas du inte efter några övningar
är det bara att vänta ett tag och sedan gå direkt på lydnadsapporte-
ring. Eller möjligen prova godisvarianten.

GODI S

Tidigare använde jag mig nästan aldrig av godis som belöning under
apporteringen. Det fick räcka med motivation och beröm, men här
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Beröm i rätt tid är 

nyckel till framgång 

med apportering.

har jag ändrat mitt sätt att träna. Numera blir det allt oftare en god-
bit som förstärkare under apportträningen.

Som alltid gäller det då att belöna i exakt rätt ögonblick. Har du
en hund som inte är speciellt intresserad av att greppa eller hålla ett
föremål, prova med en godbit. Belöna till att börja med så fort hun-
den bara nosar på föremålet. Håller du inne med godbiten lite läng-
re tid undan för undan, så ska du se att hunden snart kommer på att
när den greppar så blir det belöning.

OM H U N DE N TAR APPORTE N M E N I NTE VI LL KOM MA

Att träna inkallning i samband med apporteringen är mindre lyckat.
Ett Nej när hunden springer åt fel håll kan av hunden, tolkas som det
är förbjudet att ha något i munnen. Då finns stor risk att det går snett
från början. Har du inte en hyfsad inkallning så vänta hellre ett par
veckor och se till att få inkallningen befäst.

ÖKA SVÅR IG H ETE R NA

Successivt ökar du svårigheterna i övningarna, men är hela tiden
beredd att omedelbart gå tillbaka till en enklare nivå om det inte
fungerar. Kastavståndet kan ökas ganska snabbt. Du kan också öka
tiden från kastet till dess du skickar hunden. 

När allt fungerar och du har en glad hund som villigt apporterar
är det dags att lära den att okopplad och lugn sitta kvar tills du ger
kommandot. Använd Sitt kvar eller Stanna kvar. 

Är det en riktigt apportsugen hund som har svårt att behärska
sig, låt den då inte apportera vid varje kast. Hämta själv några gånger
och vänj hunden med att det kan flyga några apporter i luften utan att
detta betyder att den får apportera. Ett bra tips är att fånga hundens
blick innan den får apportera. Genom ögonkontakt frågar hunden
om lov innan den får ge sig i väg. Nu kan du börja använda kom-
mandot Apport.

VÄXLA FÖR E MÅL OCH M I LJÖ

Hittills har vi använt ett och samma föremål vid all träning. Även
om jag senare kommer att använda hunden enbart till apportering
av vilt brukar jag först se till att hunden är riktigt säker på olika
typer av apportbockar och dummys. Variera tyngd och form, låt
hunden bekanta sig med varje ny grej innan det är dags att apporte-
ra. Du får inte kasta skogspinnar som hunden vänjer sig att hämta.  
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B I LLIGA OCH B RA APPORTE R

Tänker du använda din hund som viltapportör tillverkar du lätt bil-
liga och bra apporter. Använd en rundstav i lagom storlek. På den
fäster du ett par mås- eller gåsvingar med hjälp av spännband i plast
eller ett par ståltrådar.

OM H U N DE N TUGGAR

Vissa hundar visar aldrig några tendenser att tugga på apporter och
vissa kan vara helt hopplösa. Försök att åtgärda detta så fort som
möjligt. Ibland räcker det med ett nejkommando och kanske en liten
klapp på nosen eller under hakan omedelbart tuggandet börjar. Med
en del hundar krävs att du tar i med en rejäl korrigering direkt du
ser en tendens till att de ska bita till. Visst, du kan få lite bakslag på
apporteringen, men jag lovar, det fungerar och är ofta enda utvägen
med dessa hundar och självklart ser du till att ha hunden nära dig! 

Om det är nyskjutet vilt som skapar problemet, skicka då inte på
apport omedelbart utan gå nära viltet innan hunden får hämta. En
variant som jag provat med viss framgång, är att använda tomma
ölburkar. På burkarna tejpade jag fast ett par fågelvingar av lämplig
storlek. Vitsen med burken var att jag hörde så fort hunden började
tugga, eller använde ett för hårt grepp, och kunde korrigera omgående.

En variant, som jag inte provat, sägs vara att använda oöppnade
läskburkar som omskakas. Ett hårt bett, så det går hål på burken, ger
då vovven en oväntad överraskning. 

VI LT

Kanin och mås brukar vara lämpliga förstagångsobjekt. Se till så att
viltet är fräscht och fint. Skadat vilt betraktas gärna som måltid. Har
grunderna tränats in på rätt sätt brukar sällan viltapporteringen vålla
problem. Undantag är apportering av tyngre vilt som räv och grävling,
men detta återkommer jag till. Fortsättningsvis tränar du med det vilt
du tänker jaga och de som förekommer på jaktproven. 

Ett problem som brukar uppstå i samband med viltapportering är
att de vill nosa en stund på viltet och småtugga innan de greppar.
Enklast brukar detta lösas med att några gånger låta dem apportera i
koppel eller lina och börja ”hala in” så fort de har fått chansen att ta
viltet. Prova även med en inkallningssignal så snart de är framme vid
viltet. Viljan att ta bytet brukar resultera i att greppet kommer snabbt
och tveklöst och då ska självklart ditt beröm komma på samma sätt!
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LYDNADSAPPORTE R I NG

Har du en äldre hund, eller en hund som inte har det riktiga intres-
set att bära och hämta, är det lydnadsapportering som gäller. Har
du själv rätt motivation och är beredd att lägga ned tillräckligt med
tid och har tålamod, är detta en osviklig metod att få en bra appor-
tör. Du får då en hund som inte vägrar apportera, även om det bör-
jar bli is på kanterna i sjön under andjakten.

Lydnadsapportering är till för dig som är noga med att allt ska
fungera och är beredd att lägga ned allt jobb som krävs för en per-
fekt apportering.  Det vill säga, du ser inte apporteringen enbart
som en kul grej och en lek för hunden. Det händer ofta att hundar-
na under de första övningarna tycker det är ganska tråkigt. Några
kan visa sig rädda och tycka apportering är pest. Detta är inget som
helst problem, förutsatt att du fullföljer träningen! Slutar du när det
går som sämst och allt verkar hopplöst, riskerar du att försämra den
vilja till spontanapportering du tidigare haft hos hunden. Visst går
den att bygga upp igen, men det brukar bli några veckors jobb.

ÅLDE R OCH FÖR UTSÄTTN I NGAR

Det är stor skillnad mellan raser och individer, men har du jobbat
rätt med valpen från början kan sex–sju månader vara ett riktmärke
för att börja med lydnadsapportering. 

Ledarskapet ska vara befäst så det får inte vara något snack om
vem som bestämmer i flocken. Du bör dessutom ha en bra grundlyd-
nad på hunden. Nejkommandot ska sitta där, inkallning och Sitt kvar
bör fungera innan du börjar. Lättast för de flesta är förmodligen att ha
hunden kopplad under övningarna. 

Metoden går ut på att inlärningen sker i fyra moment, som lärs in
ett i taget. Varje moment ska fungera till 100 procent innan nästa
påbörjas. Momenten är hålla, bära, gripa och hämta. Hålla och bära
är moment där du använder krav och ovillkorlighet. Gripa och hämta
tränas på samma sätt som när du jobbar med spontanapportering.

HÅLLA

Innan ska du, utan apportbock i handen, kunna öppna munnen på
hunden utan att den slingrar sig och vill komma undan. Sätt hunden
vid sidan av dig, håll i halsbandet samtidigt som du, från sidan av
käken, lugnt stoppar in apportbocken i munnen på hunden med ett
vänligt kommando Apport. Se till att apporten placeras bakom
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hörntänderna och ge lugnt beröm direkt hunden har apporten i mun-
nen. Det är viktigt att hunden själv, under den första övningen, för-
mås att hålla apporten några sekunder. Försöker den spotta ger du
omedelbart ett mjukt nejkommando och stoppar in apporten på plats
igen. Du kanske måste stödja under käken på hunden. Prova gärna
även med att smeka den lite lugnt på halsen upp mot käken. Principen
är trivsamt och mycket beröm så länge den har apporten i munnen och
ett lagom nejkommando om den spottar. Kommandot, beröm respek-
tive Nej i exakt rätt ögonblick är nyckeln till framgång.  Var nöjd om
hunden håller apporten i några sekunder, tag sedan ut den med ett Loss
och sluta samtidigt med berömmet. Vi berömmer ju som bekant inte
för att hunden varit duktig, utan för att den är duktig! 

Nu kommer träningsflit och tålamod att sättas på prov. Den
övning jag beskrivit här ska upprepas, helst några gånger om dagen.
Tiden som hunden ska hålla apporten i munnen ökas successivt till
dess hunden med säkerhet kan hålla den i munnen tills du kommen-
derar Loss. Hunden ska också tåla att du rör vid apporten utan att
spotta. Ett tips är att så småningom förtydliga kommandot Loss för
hunden. Detta gör jag genom att med ena handen ta tag i apporten
och därefter lägga den andra handen över nosryggen samtidigt som
jag kommenderar Loss. Detta för att undvika att hunden, vilket är
vanligt, släpper sin apport så fort föraren för fram handen mot appor-
ten. Hur lång tid det tar att lära in hålla-momentet varierar avsevärt
beroende på individ och träningsmängd, men mer än ett par veckor
bör det inte ta om du gör rätt. Ha förtröstan, under alla år har jag sett
ytterst få förare som misslyckats. Självklart under förutsättning att de
har lagt ned tillräckligt med tid och tålamod på momentet.

HÅLL FAST

Ett helt onödigt kommando som gärna används under apporterings-
träningen är Håll fast. Varför? Vi har ju redan kommandot Apport,
som betyder att hunden ska ha något i munnen och hålla fast till
dess vi säger något annat. Med andra ord strunta i att lägga till ett
helt onödigt kommando i träningen.

BÄRA

Bära-momentet är oftast enkelt och snabbt genomfört. Från att ha
hunden sittande med apporten i munnen ska du locka hunden med
dig på en liten promenad. Ibland går det lättare om du ställer dig
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Med ett grepp om över-

käken öppnar du munnen. 

Placera apporten direkt

bakom hörntänderna. Se

till att läpparna inte kläms

mellan apportbock och

tänder.
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några meter framför hunden och lockar den till dig och när den
kommer fram vänder du ryggen till, kommenderar fot och fortsät-
ter gå.  Alternativt låt hunden sätta sig framför dig och lämna ifrån
sig apporten. Huvudsaken är att den bär apporten några meter.

Det kritiska är i själva startögonblicket när hunden ofta vill släp-
pa apporten. Som i övningarna av hålla-momentet ger du då omedel-
bart ett nejkommando. Lite tuffare och skarpare nu, hunden ska
kunna hålla. Snabbt fram och in med apporten i munnen igen. Glöm
inte kommandot Apport exakt när hunden får apporten i munnen
och ge omedelbart beröm när det fungerar. Du ökar svårigheterna
genom att successivt förlänga promenaderna. Du försöker även få
hunden att sätta sig efter promenaden, innan du tar apportbocken.
Locka den till sitt utan hårda kommandon, eftersom du då riskerar
att den släpper apporten. 

Hela tiden uppmuntras hunden med beröm när den gör ett bra
jobb. Du fortsätter att träna inkallning, fortfarande i koppel.
Utgångsläget är sittande med apporten i munnen och när hunden
kommer fram till dig ska den sätta sig och lämna av. Var den ska
sätta sig, framför dig eller vid din vänstra sida, avgör du själv. Ska
hunden användas vid jakt rekommenderar jag rakt framför. 

DETTA ÄR VI KTIGT

Innan du går till nästa moment ska du vara säker på att hunden kan
hålla och bära och dessutom tycker att det är roligt. Den ska bära
utan att lägga ned, ha ett stadigt grepp om apporten och tåla att du
tar i apporten utan att den släpper greppet. Har du en tuff hund kan
det krävas ganska kraftiga korrigeringar i samband med nejkom-
mandot om den medvetet släpper eller lägger ned apporten. 

Slarv med att hålla och bära leder till problem längre fram.

G R I PA

Nu börjar det roliga, du ska pröva lära in gripmomentet med enbart
motivation och beröm. Lek upp hunden och se till att apportbock-
en blir åtråvärd, låt den hoppa efter apporten några gånger utan att
komma åt den. När intresset är på topp ser du till att hunden får tag
i apporten. Exakt när hunden griper ger du kommandot Apport,
följt av massor med beröm när hunden håller apporten. Låt hunden
bära en kort stund, under upprepat beröm, kalla in och ta apporten.

Upprepa som vanligt övningen några gånger till dess allt funge-
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rar. Successivt minskas leken tills hunden apporterar direkt när du
håller fram apporten och kommenderar Apport.

TA APPORTE N FRÅN MAR KE N

Genom att hålla apporten allt längre från hunden och närmare mar-
ken under övningarna lär sig snart hunden att på kommandot ta
apporten även från marken. Så långt det är möjligt försöker vi utfö-
ra övningarna med enbart lek och beröm. Skulle hunden trots allt
någon gång vägra att ta apporten måste det till ett skarpt Nej och
snabbt in med apporten i munnen på hunden igen. 

På en hund som kan momentet, men någon gång vägrar att ta
apporten förstärker jag mitt Nej och upprepar Apport en gång sam-
tidigt som jag korrigerar. Jag ser helt enkelt till att det blir lite otrev-
ligt för hunden att inte ha något i munnen, genom exempelvis ett
grepp över överkäken. Åtgärdas inte en vägran direkt kommer hun-
den att vägra när den vill. Återigen, se till att du anpassar korrige-
ringen efter den hund du jobbar med. Här gäller även att komman-
dot, korrigering och beröm kommer i rätt tid. Gör du fel här har du
snart en hund som fungerar dåligt.

HÄMTA

Hämta är sista delen innan det grundläggande apporteringsmomen-
tet är klart och innebär självklart att hunden ska söka rätt på och
hämta ett kastat föremål, eller nedskjutet vilt. Med rätt genomfört
förarbete brukar inte detta ge några problem. Tvärt om, det är nu
vi brukar se den riktiga glädjen och arbetsviljan växa fram.

När hunden kommer in med apporten är det både mest effektivt
och trevligast om hunden kommer i full fart, lika snabbt in som ut är
optimalt. Har du en hund som sakta promenerar mot dig med appor-
ten är jag övertygad om att du öser på för fullt med beröm, kanske
vänder ryggen till och springer ifrån eller spelar apa och försöker
vara så rolig som möjligt för att hunden ska skynda på lite. Helt rätt,
detta har jag skrivit tidigare och så gör jag själv. Fungerar det är det
givetvis bra och rätt sätt att jobba på, men fungerar det inte inom
rimlig tid har jag också sagt att då måste du göra någonting annat. 

Tänk till lite om vad är det som är rätt, jo, att hunden kommer
i full fart. Någon gång händer säkert detta och då ser du till att ge
allt vad du har i beröm. När hunden kommer i sakta mak mot dig
så gör du ingenting, stå lite passiv och ta emot apporten när hunden
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kommer fram. Avsikten är att berömma när det är bra och uteblivet
beröm när det inte är bra. En och annan hund har svarat bra genom
detta sätt att träna ingång med apporten, nu är det upp till dig att
prova vad som passar bäst för din hund. 

TVÅNG SAPPORTE R I NG

Tyvärr finns det många individer, både bland kontinentala och brittis-
ka stående fågelhundar, som är mer eller mindre hopplösa att lära
apportera enbart med spontanapportering, eller genom enbart lek få
dem att gripa under lydnadsapporteringen. Hur vi än bemödar oss vill
de inte gripa apporten och då återstår bara tvångsapportering. Har du
inte jobbat med detta tidigare rekommenderar jag att ha en kunnig
instruktör till hands innan du börjar experimentera på egen hand.

Tvångsapporteringen fungerar utmärkt för proffsen som snabbt
ska lära in en säker apportering, men förutsätter att dressören vet
vad han gör och gör exakt rätt i varje ögonblick. Genom åren har
jag sett många exempel på vad misslyckad tvångsapportering kan
ställa till med och vet hur mycket jobb som krävs för att komma
rätt. Med andra ord, se till att du vet hur du ska göra innan du bör-
jar. Metoden går ut på att hunden utsätts för obehag om den inte ser
till att ha något i munnen när den får kommandot Apport. När den
har en apport i munnen ska allt vara trevligt. Det klassiska sättet är
att samtidigt med kommandot Apport vrida hundens länkhalsband
till dess munnen öppnas. Därefter snabbt in med apporten i munnen
och omedelbart när hunden känner den i munnen ska obehaget upp-
höra och berömmet sättas in.

Några dressörer nyper hunden i örat för att uppnå samma effekt
som med att vrida om halsbandet. Jag brukar för det mesta ta, och
rekommendera, ett bestämt grepp över överkäken på hunden i stället.
Detta räcker ofta till för att få de flesta hundar att förstå vad det är
som gäller. Det gäller här, som vid all annan dressyr, att inte låsa fast
sig vid en enda metod utan vara beredd att anpassa metod efter den
individ man jobbar med. För många hundar har även jag nått bättre
resultat med övriga metoder som nämns.

RÄV OCH G RÄVLI NG

Dessa vilt förtjänar några egna rader. Har vi nu lärt in apportering
efter alla konstens regler borde jycken plocka med sig även dessa
vilt. Det gör många hundar också, men vissa har onekligen bekym-
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mer och då är det i de flesta fall tyngden som är problemet. Mycket
är vunnet om man inte går direkt från kaninen till en räv som väger
sju kilo. Börja i stället med tyngre och tyngre dummys. Med fanta-
si, knep och knåp går det alldeles utmärkt att få till en sandsäck eller
liknande där du kan öka tyngden allt eftersom träningen fortskrider. 

Enligt min erfarenhet fungerar det bäst att jobba sig fram till
målet med hjälp av lek, kamp och konkurrens. Detta oavsett om
hunden är tvångsapporterad eller inte från början. Visst har det fun-
gerat på en och annan hund genom att tvinga den att ta räven, men
klart bättre och säkrare resultat har jag fått på annat sätt. En del
hundar har visat sig mycket villigare att ta räven om de får följa ett
kort släpspår, finna och ta räven utan att föraren är inom synhåll.
Notera att jag skrev kort släpspår, ty det är korta spår och små rävar
som gäller om resultatet ska bli bra! 

Självklart är det bra att låta hunden prova på verkligheten. Att
skjuta några ungrävar och låta hunden hämta direkt brukar öka
intresset betydligt.

B R ITTI S KA STÅE N DE FÅG E LH U N DAR

Du som har en brittisk stående hund har säkert hoppat över avsnittet
om räv och grävling och det gjorde du fullständigt rätt i. Det är inte
för rävjakt du skaffat din setter eller pointer, men hoppa inte över
kommande avsnitt om apportsök och dirigering, jag lovar, både på
jakt och på jaktprov har du glädje av att ha jobbat med detta.

Om några månader ska vi

kunna apportera.

Hålla och bära 

ska fungera till 

100 procent innan 

du börjar träna 

gripandet.
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Apportsök innebär att hunden på kommandot, vanligtvis Sök
apport eller Leta apport, självständigt ska söka genom ett begränsat
terrängavsnitt eller ett vassområde i en sjö och hämta in ett eller
flera nedskjutna vilt. När hunden lärt sig ett självständigt sök brukar
även dirigering läras in, det vill säga att hunden med tecken och
kommandon styrs mot ett visst område där viltet förväntas ligga.

FÖR UTSÄTTN I NGAR

Du bör ha en hund som fullt ut behärskar den grundläggande
apporteringen och gör detta med fart och glädje. Använd en dummy
som hunden inte kan uppfatta som alltför avvikande mot markve-
getationen. Det är ju genom vindburen vittring från föremålet som
hunden ska finna det, inte med hjälp av synen. 

Var noga med vindriktningen, framför allt de första veckorna
under träningen. Hunden ska så långt som möjligt jobba i motvind.

KASTA DU M MYN

Det första steget är att, med hunden sittande vid sidan, kasta ut
dummyn i högt gräs eller på ett hygge. Dummyn ska hamna osynlig
för hunden medan du vet exakt var den ligger, då kan du ingripa om
hunden av någon anledning skulle vägra ta den. Vänta en liten stund
och skicka sedan ut hunden att hämta.

Lär dig att hålla tyst under tiden som hunden söker. Beröm direkt
du ser att den griper efter föremålet, precis på samma sätt som under
den vanliga apporteringen. Skulle hunden av någon anledning inte
finna dummyn och kanske stannar upp och frågar dig med sin blick
var den ligger så svara inte på frågan! Gå inte fram och visa var den
ligger eller ge tecken eller kommandon. Gör du detta har du snart en
hund som letar en liten stund och sedan kommer fram till dig och vill
ha hjälp. Vänd bort din egen blick i stället, kanske ta något steg åt
sidan och låtsas som ingenting. Möjligtvis, om det behövs, kan du
prova med ett lite glatt Ja, sök apport. Finner inte hunden så gör du
helt enkelt om övningen, kanske kastar du lite kortare och i lättare
terräng, eller kasta ut en dummy till, utan att hunden ser det. På så
sätt får den alltid lyckas under de första övningarna.

Apportsök

Här är det apporttävling 

på gång.



LÄGG UT DU M MYN

När de första övningarna fungerar bra är det dags att öka svårighe-
terna. Gör detta genom att öka avståndet och inte låta hunden sitta
intill dig när du kastar dummyn. En sak att tänka på, du måste först
valla av terrängen som hunden ska söka av. Med detta menas att du,
och gärna hunden, går några gånger kors och tvärs över tränings-
området omedelbart före träningen börjar. Avsikten är att lägga ut
lite förvillande spår och lära hunden att hitta dummyn med hjälp av
luftvittringen och inte genom att följa dina spår. 

Sätt hunden och kommendera Stanna kvar. Vifta lite med dummyn
för att fånga hundens intresse och spring ut i terrängen. Kryssa lite åt
sidorna och kasta dummyn upp i luften några gånger så hunden ser
det. Efter kanske 20–30 meter, beroende på hund och terräng, kastar
du upp den i luften och låter den falla till marken. Gå direkt tillbaka
till hunden, koppla loss och skicka hunden med ett Sök apport.
Upprepa övningen under några dagar och successivt lägger du ut
dummyn längre och längre bort. 

Om hunden letar lite ointresserat och kanske lägger av utan att
hitta, prova då med att lägga ut flera apporter. Lägg dessa på en linje
med några meters mellanrum. Det vill säga hunden kommer att
lyckas med en gång och få en massa beröm. Successivt minskar du
sedan antalet apporter så det krävs lite mer jobb för att lyckas. 

ÖKA SVÅR IG H ETE R NA OCH S KAPA VAR IATION 

Om allt går bra är det dags att öka tiden från det dummyn lagts ut till
dess du skickar hunden. Till att börja med tar du en kort promenad
med hunden innan du skickar ut den. Du kan även minska retningen
med dummyn genom att släppa ned den i terrängen utan att hunden
ser det. Variera även avståndet, ibland 20 meter och ibland 50 meter. 

Undan för undan ökar du tiden från utlägg av dummyn till dess
du skickar hunden. Målet är att hunden inte ska se när du lägger ut.
Den är nu van att hitta apporterna i den riktning du skickar den, så
nu är det dags att prova med att lägga ut ett föremål rakt åt vänster
och ett rakt åt höger. Du skickar hunden först att hämta det ena
föremålet och därefter vänder du helt om och skickar hunden att
hämta det andra. 

Varierar du träningen på detta sätt har du snart en hund som
effektivt och självständigt söker igenom ett terrängavsnitt. Använd
din fantasi för att göra träningen rolig, träna också med olika föremål.
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Vad du använder för föremål är det bara din fantasi som begränsar. Är
du jägare använder du givetvis lämpligt vilt då och då under träningen.
Tänk också på att byta terräng och att inte alltid träna på samma plats.

MAR KE R I NG

Något som också bör tränas är markering. Med markering menas
att hunden ser ett antal fåglar som fälls, eller föremål som kastas,
och var dessa hamnar. Hunden ska inte börja söka direkt, utan först
i närheten av platsen där fågeln tagit mark. 

Prova genom att låta en kompis ställa sig 30–50 meter framför
dig och hunden och kasta ett par vilt eller dummies åt olika håll. Har
du tränat apportering en del blir det kanske inga större problem.
Hunden noterar nedslagsplatserna och springer dit, letar rätt på och
kommer med föremålen. Ökar du till tre föremål blir det ofta betyd-
ligt svårare för hunden att komma ihåg var de ligger.

Framför allt retrieverraserna är duktiga på att hålla ordning på
många vilt, men förmågan att markera ett antal vilt kan till viss del
tränas upp. Hur många är upp till individ och ras, men träna så får
du se var gränsen för din hunds förmåga går.
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Asco blev en apportör fullt 

i klass med en vorsteh.
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Dirigering

Dirigering förtjänar ett eget avsnitt, men är bara ytterligare ett
moment som visar sig hur väl du lagt grunden under lydnadsträ-
ningen. Ett och annat nytt kommando måste läras in, men framför
allt krävs massor av träning om du ska lyckas bra med dirigering.

Det klassiska är jägaren vid sjökanten, som skjutit en and som
fallit i vassen utan att hunden observerat fallet. Att enbart skicka ut
hunden med apportkommandot fungerar sällan. Vassen kanske
sträcker sig hur långt som helst i alla riktningar. Det betyder att
apporteringen, om den lyckas, tar onödigt lång tid. I kallt vatten på
senhösten är långa tider i vattnet inte precis vad man vill utsätta
hunden för. Chansen att lyckas, och det betydligt snabbare, ökar
väsentligt om du med kommandon och tecken kan styra hunden till
rätt plats. 

Tänker du starta din hund på jaktprov, ja, då ökar helt klart
chansen att gå till högt pris om din hund är duktig på dirigering.
Detta vill jag påstå är fallet för både de kontinentala fågelhundarna
och de brittiska. Dirigering är ofta ett måste under de kontinentala
hundarnas vattenarbete, men även under fältarbetet är det helt klart
en fördel om du kan styra din hund dit du vill. 

ÖKAD KONTAKT OCH SAMAR B ETS FÖR MÅGA

Något som kanske inte så många tänker på, men som jag själv ser som
en av de viktigaste anledningarna till att lägga ned tid på att träna diri-
gering, är den väsentligt ökade kontakt och samarbetsförmåga du får
med din hund av träningen. Jag är helt övertygad om att detta är en
anledning till att mina hundar ofta har framgångar på jaktproven.

Om du inte jagar kanske du har med dig hund och pulka i skid-
spåret. Även här är det bekvämt om du med ett Höger eller Vänster
kan få hunden att välja samma riktning som du själv tänker åka i.

NÄR S KA VI  BÖRJA?

Med blinda apporter menas sådana som inte hunden sett kastas.
När det gäller träning av dirigering i täckt terräng mot blindappor-
ter väntar jag gärna några månader, eftersom hunden först måste
vara duktig i självständigt apportsök. 

Full fokus på uppgiften

hos både förare och hund,

precis som det ska vara.



Ut, Höger och Vänster börjar jag däremot att träna så smått
betydligt tidigare, men mer om detta längre fram. Tränar du detta
på rätt sätt och på rätt plats och inte försöker styra hunden vid trä-
ningen av det fria apportsöket har du vunnit mycket när träningen
av den egentliga dirigeringen börjar.

KOM MAN DON

Ut, Vänster och Höger är vad jag själv använder, alltid kombinerat
med tecken.  Tecken för vänster och höger är självklara, en arm ut
mot det håll jag vill att hunden ska gå. För Ut använder jag mig av
den ena, eller båda, armarna rakt fram från kroppen och handfla-
torna vända mot hunden, om jag nu har hunden framför mig och
vänd åt mitt håll vill säga. 

När det gäller kommandot Vänster respektive Höger, tänk på att
vara konsekvent. För mina hundar är det vänster och höger från
hundens sida sett som gäller. För mig känns det rätt på detta sätt och
det var också så jag jobbade när jag höll på med vallhundarna.
Många bryr sig inte om denna detalj och får det att fungera alldeles
utmärkt ändå, men konsekvent ska du vara hur du än gör!

DET VI KTIGASTE I N NAN DU BÖRJAR

Lydnad och åter lydnad, Ja, Nej, Stanna, Hit och Ja, Rätt så är kom-
mandon som ovillkorligen måste fungera. Att apporteringen sitter
och att hunden är arbetsvillig och tycker det är kul är ett måste för
ett lyckat resultat. 

Gång efter gång möter jag förare som kommer med hundar de
inte ens kan handskas med utan koppel, eller där inkallningen är
bristfällig, och vill ha hjälp med träning av dirigering. Tänk till, hur
stora är möjligheterna att hunden ska lyda på 60–70 meter om den
inte ens är lydig när avståndet till föraren är ett par meter? 

Faran med att börja med en olydig hund är framför allt habitue-
ring, bortlärning av kommandon. Det vill säga att du helt enkelt lär
hunden att dina kommandon och tecken är något man inte behöver
bry sig om. Det kan inte nog upprepas hur viktigt detta är, att aldrig
ge ett kommando om inte olydnad eller felbeteende korrigeras.

På jaktproven är det inte så mycket du kan göra. Proven är ju inte
till för att träna hundarna, utan för att visa vad de kan, eller rättare
sagt, vad vi trodde att de kunde när vi, fyllda av förhoppningar, åkte
i väg på provet. På träningen däremot är det en annan sak.
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Ge aldrig ett 

kommando 

utan att åtgärda 

eventuell olydnad!

Tänker vi till, inser vi snart betydelsen av att vara försiktig med
att ge hunden kommandon under vattenarbetet. Åtminstone tills vi
är riktig säkra på att lydnaden är nära nog hundraprocentig på land.
”Min hund fungerar på land, men inte i vatten”, säger många nu.
Det är många hussar och mattar till träningshundar som sagt så,
men ytterst få har då haft hundar som varit tillräckligt genomarbe-
tade och väl fungerande på land. 

Undantag finns, men vad vi gör åt dessa får bli ett avsnitt för sig.
Med andra ord startar vi alltid träningen på land, även om målet är
en bra dirigering i vatten.

KLOCKAN

Klockan är en enkel övning där vi kan börja redan med unghunden,
så snart lydnaden och apporteringen sitter. Övningen har dessutom
den fördelen att du har hunden på relativt nära håll och kan putsa
till lite extra på både lydnad och apportering. 

En vanlig gräsmatta är en bra plats att träna på. Meningen är att
hunden hela tiden ska se apporterna under de första övningarna. Tre
apporter går åt för övningen. Sätt hunden framför dig, vänd mot
dig. Gå en liten bit rakt från hunden och kasta den första apporten
så den hamnar cirka trettio meter bakom hunden. Den andra kastar
du ut på samma avstånd men 90 grader till vänster och den tredje
90 grader till höger om hunden. Hunden ska klart och tydligt se var
samtliga apporter hamnar och apporterna ska ligga synliga. Börja
nu med att skicka hunden mot den först utkastade apporten. Ge
tydligt tecken med armen åt det håll du tänker skicka, men tänk på
att hunden inte får gå på enbart tecknet. Först därefter ger du kom-
mandot Ut. 

De första gångerna vill hunden säkert springa mot den sist kas-
tade apporten, men detta korrigerar du direkt genom ett snärtigt
nejkommando eller kanske ännu bättre, Stanna. När du fått kont-
roll på hunden skickar du den återigen med ett Ut. Här är det, som
jag nämnde tidigare, viktigt att du har tillräcklig lydnad så du verk-
ligen kan förhindra ett felbeteende. Lyckas hunden gång på gång få
sin apport oberoende av vilket håll den springer åt kommer resultatet
att ta längre tid och bli betydligt osäkrare. 

Om hunden likväl tar fel apport är det inte mycket att göra. Låt
den lämna av, repetera lydnadsmomenten och börja om igen. När
du tagit emot den första apporten sätter du hunden i utgångsläget,
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ger tecken åt vänster och ger kommandot Höger, om du väljer att ge
dina kommandon vänster/höger ur hundens synvinkel. Samma sak
upprepas med den sista apporten. Fortare än du tror kommer
övningen att gå hur lätt som helst. Du har en uppmärksam hund
som så snart du ger tecknet vänster eller höger tittar åt det håll du
pekar och går rätt på apporten när kommandot kommer. 

Du kan göra de allra första övningarna lättare genom att enbart
använda två apporter.

ÖKA SVÅR IG H ETE N

Hur du vill göra är lite beroende på vilket mål du har och hur myck-
et tid du vill lägga ned. Vill du ha en hund som fungerar på enbart
kommandon fortsätter du att jobba med hunden nära dig. Minska
successivt dina tecken med armarna för att så småningom enbart
vrida huvudet och titta åt det håll apporten ligger och ge kommandot.

Så här långt brukar det inte vara några svårigheter. Att få det att
fungera bra med enbart röstkommandon kräver mer tid, men med en
genomarbetad hund är det fullt möjligt. Den praktiska nyttan av den
här finputsen kan däremot diskuteras. Själv brukar jag nöja mig med
att det fungerar acceptabelt med tecken och röstkommandon.

Om allt fungerar när du står nära hunden är självklart nästa steg att
du ökar avståndet mellan er. Öka successivt till åtminstone ett femtiotal
meter. Avståndet till apporterna bör också varieras, men fortfarande
gäller att apporterna är synliga under övningen och hela tiden ligger
rakt ut eller i 90 graders vinkel från hunden. Glöm inte heller bort att
då och då köra någon övning med fritt apportsök i täckt terräng.

UTKOM MAN DOT

Nu är det dags för dirigering rakt ut mot dolda apporter, eller linjetag
som det även kallas. Med risk att återigen bli tjatig upprepar jag ännu
en gång, att innan du börjar måste hunden glatt, villigt och outtrött-
ligt klara av ett självständigt apportsök. Nåväl, att få hunden att gå
rakt ut i en anvisad riktning är inte helt lätt, men ganska väsentligt.
Börja därför med att vänja hunden vid att det är i riktning rakt ut från
dig, som gäller och inget annat. Det är där apporten finns.

Lättast tycker jag är att börja när man är ute på en liten bevuxen
skogsväg och promenerar. Släpp en dummy bakom ryggen, gärna på
den sida av vägen som ligger mot vindriktningen. De första gångerna
ska du låta hunden se vad du gör, men sedan ska det göras utan att
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En variant på tecken för 

utkommando.
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hunden ser det. Fortsätt ett trettiotal meter, vänd om och sätt dig på
huk bredvid hunden. Visa tydligt med din vänstra arm utsträckt i
riktning mot apporten. När du ser att hunden har huvud och blick
i rätt riktning, inte tidigare, ger du kommandot Ut, apport. Försöker
hunden avvika från vägen stoppar du den omedelbart och ser till att
den fortsätter i rätt riktning och tar dummyn.

E N HÄCK E LLE R STE N M U R

Nu ska vi göra det lite svårare, men i princip är det samma övning
som vid skogsvägen. Enda skillnaden är att du nu endast har stöd för
hunden på ena sidan. Dummyn är i förväg kastad någon meter vid
sidan av muren, givetvis utan att hunden har chans att ta något spår
som leder fram till dummyn. Du ställer upp hunden på lagom
avstånd och skickar den längs muren på samma sätt som du tidigare
gjorde på skogsvägen. 

Tänk på att skicka hunden ett par meter vid sidan av dummyn,
i rätt vind. Det blir lätt fel, eller åtminstone svårare, om hunden
kommer på fel sida så här i början. Tränar du så en tid, varierar
avstånden och ser till att hunden är uppmärksam på ditt tecken, är
det dags att byta mark igen.

HYGG E E LLE R LÅNGT G RÄS

När allt fungerar perfekt längs häcken eller muren letar du upp ett
hygge eller annan lämplig mark. Samma övning igen, men nu utan
något stöd som styr hunden i rätt linje. Glöm inte vindriktningen
och kom ihåg eller märk ut var du har lagt dummyn. Det är så lätt
att missta sig på platsen och sedan stå och skälla på hunden för att
han inte hittar något dit den blivit skickad, tro mig, jag vet. Bli inte
besviken om det som förut har gått så bra blir väsentligt svårare när
du skickar över helt öppna ytor. 

E N VAR IANT

Innan vi lämnar träningen av kommandot Ut måste jag nämna en bra
variant som jag själv använder. Här vill jag ha en någorlunda stor
öppen yta med ett och annat träd eller buske på. Ett femtiotal meter
från ett bra riktmärke, träd eller buske, sätter du hunden. Gå där-
efter fram till trädet och under tiden hunden tittar kastar du ut ett
antal dummys vid trädet. Gå sedan tillbaka till hunden och med
samma procedur som vanligt vid träning av utkommandot skickar
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du hunden mot trädet. När hunden kommit in med den första
apporten tar du en promenad, i en stor cirkel runt trädet. När du
kommit en bit är det dags att låta hunden hämta in nästa apport. 

Fortsätt skicka hunden från olika håll, och gärna också på olika
avstånd från trädet, till dess du fått in alla apporter.

När det gäller träning av kommandot Ut, så får du räkna med att
lägga ned en hel del tid på träningen innan det fungerar riktigt bra
över öppna ytor, men du kommer inte att ångra att du lagt ned tid
på det här momentet! 

VÄN STE R OCH HÖG E R

Innan kommandot Vänster eller Höger kombineras med utkommandot,
kör ett par övningar med fritt sök. Det har du självklart, klok som du
är, varvat med hela tiden. Repetera också klockan för att verkligen
kolla att kommandon och tecken sitter. Förfall inte till att blanda ihop
det fria söket med dirigering, antingen det ena eller det andra.

Gå därefter tillbaka till din häck, eller till din stenmur, medan
hunden väntar i skogen någonstans. Valla av området så du elimine-
rar möjligheten till spårarbete. Märk ut en plats vid sidan av muren
och exakt i 90 graders vinkel från denna plats, trettio till fyrtio
meter åt sidan, placerar du dummyn. Ställ upp er båda vid sidan av
muren som vid de första övningarna, se bara till när du tar dig dit
utan att hunden får vittring av dummyn. Planera även så att den får
jobba mot vinden. 

Skicka hunden på vanligt sätt längs muren. Några meter framför
den plats som du märkt ut blåser du en stannasignal. Låt hunden
sätta sig och lugna ned sig ett par sekunder. Ge ett tydligt armtecken
åt det håll dummyn ligger och kommendera vänster, eller om det nu
blir höger. Har du koll på vinden och var du placerat dummyn kom-
mer hunden att, som du listigt nog räknat ut, hitta dummyn direkt. 

Fortsätt med dummyn än på vänster sida, än på höger sida och
givetvis då och då rakt ut. Hela tiden gäller det att hunden verkligen
söker åt det håll du ger anvisning om. På samma sätt som tidigare trä-
nar du sedan på hyggen och omställningsmarker och gör samma sak.

H USS E OCH MATTE KAN MAN LITA PÅ

Exakt, det var hit vi ville komma. Har du gjort övningarna lagom
lätta och inte tagit allt för stora steg så har du en uppmärksam hund
som väl vet att dit föraren pekar där ligger det som jag så gärna vill
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ha. När vi nått hit, men definitivt inte förr, är det dags att tillämpa
dirigering under vattenarbetet. Notera att jag skrev tillämpa inte
träna. Det tar så mycket längre tid att korrigera ett felbeteende när
hunden ligger och simmar ute i vassen. Kallare och blötare är det
också. Se alltså till att allt verkligen fungerar på land först. Att hun-
den gillar att bada och klarar av att självständigt söka genom och
hämta ett vilt i en lätt vass på varierande avstånd från land, är också
ett måste. Mer om det grundläggande vattenarbetet hittar du i
avsnittet vattenarbete längre fram.

ETT PAR VASS R UGGAR

Hittar du en plats med ett par vassruggar ett tjugotal meter från
land och på ett avstånd av kanske tjugo till trettio meter från
varandra är det en lämplig plats att börja på. Jodå, jag inser att det
inte är helt lätt att på vissa platser i landet hitta lämpliga vassrug-
gar. Kanske en och annan norrlänning slutar läsa här, men vem har
sagt att det är lätt. Lugn, det kommer tips om hur vi tränar på
blankvatten också. 

Rak motvind vill vi ha i denna övning. Till att börja med kör vi
ett par lätta apporteringar genom att skicka hunden rakt ut mot en
i förväg utlagd mås i den ena vassen. Börja gärna genom att sätta
dig på huk intill hunden och visa en tydlig riktning med armen, som
du gjorde i de grundläggande övningarna. Ta nu en fika och låt hun-
den vila lite. Under tiden lägger du ut en mås i den vassrugge där
hunden inte har jobbat. Lämpligt är att du samlar ihop en näve
småsten och stoppar i fickan, om du tvekar det allra minsta på att
din hund är lydig. 

Skicka nu hunden igen, rakt ut mot samma vass som den hitta-
de måsen i tidigare. När den hunnit tio till femton meter ut från land
blåser du stannasignal. När hunden tittar förvånat på dig ger du
tecken och kommandot åt den sida måsen ligger, självklart direkt
följt av beröm när hunden viker av åt rätt håll. 

Är de tidigare övningarna tillräckligt repeterade bör det fungera.
Hunden kommer snart i rätt vind för måsen och har lärt sig att det
än en gång lönade sig att lita på dig. Skulle det vara så illa att hun-
deländet fortsätter att simma rakt fram kommer ditt nejkommando
omgående, kanske förstärkt med en näve småsten i baken på hun-
den. Stenarna ska i så fall ha anpassad storlek och mängd efter men-
taliteten på din hund.
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B LAN KVATTE N

Blankvatten är kanske bättre för träningen de första gångerna, men lite
småvågor vill jag nog ha, annars syns apporterna alltför tydligt. Här
använder jag ett par små vedträn som försetts med mörka fågelvingar.
De ska nätt och jämt flyta över ytan. För övrigt körs övningen på
samma sätt som tidigare. Först rakt ut och sedan varierar du med
höger och vänster. Viktigast till att börja med är att avstånden inte blir
för långa, utan att du har hunden i hand hela tiden.

I B LAN D GÅR DET I NTE SÅ B RA

Det är bara att konstatera att det här med dirigering är ganska lätt,
åtminstone när man skriver om det. Som vanligt är det träning och
åter träning som ger resultat. En viss stimulans till att träna lydnad
och dirigering fick jag på ett prov i eftersöksgrenar för många år
sedan. Min gamla tik, Claesbon’s Jessie, försvann under ett jaktprov
i Vänerns vass och behagade inte komma tillbaka förrän hela vassen
var genomsökt och alla levande ankor kommit på vingarna. Det tog
åtminstone en dryg halvtimma. Övriga provdeltagare som väntade
på sin tur var måttligt förtjusta.

FLÄS KPAN N KAKA 

Nejdå, detta är inte början på ett avsnitt om matlagning, men jag vet
att alla inte har hundar som tycker apportering är så där jättekul
och då kan det bli problem att få till en bra dirigering under apport-
arbetet. 

I stället för att försöka tvinga hunden att jobba, vilket förmodli-
gen ändå kommer att misslyckas, prova som jag själv gjorde med
min vorstehtik Kassandra. Hon var i och för sig duktig på apporte-
ring, men då jag kom till dirigeringsträningen tröttnade hon helt
enkelt, eller också jobbade jag på fel sätt. Alltnog, något måste jag
hitta på för att lösa problemet. Tokig i mat hade hon alltid varit, så
lösningen låg nära till hands. 

I kylskåpet fanns resterna av gårdagens middag, i detta fall fläsk-
pannkaka. Bakom en prydnadsbuske i trädgården placerades en
rejäl bit pannkaka och med hunden vid sidan och placerad bara ett
tiotal meter från busken kommenderade jag Ut. Jag mer eller mind-
re tvingade henne att röra sig framåt, vilket hon gjorde medan allt i
hennes kroppsspråk visade på protest och hur fruktansvärt trist
detta var. Väl framkommen till busken, där vinden bjöd på doften
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Försök inte dirigera 

i vatten om det 

inte fungerar till 

100 procent på land.



av fläskpannkaka, ändrades kroppsspråket till glädje och arbetsvilja.
Med lite successiv ökning av avståndet lovar jag att det inte tog lång
tid innan jag hade en hund som på kommandot Ut med full fart och
viftande svans sprang 100 meter rakt ut och åt pannkaka, eller häm-
tade en apport. Att fläskpannkakan undan för undan byttes ut mot
en dummy eller en fågel, tyckets inte bekymra Kassandra. Samma
sak när vi tränade höger och vänster, pannkaka till att börja med
sedan dummies och fågel.

Att jägare med hår på bröstet rynkar på näsan åt att träna med
mutor till hunden, bekymrar mig föga. Kassandra blev jaktchampion
och jag får trösta mig med alla tior Kassandra fick på jaktprovens
vattenarbete och alla fåglar jag fick hem i säcken.

TRÄNA PÅ KOM MAN DOT UT

Som en avslutning på avsnittet om dirigering vill jag återkomma lite
till kommandot Ut. Självklart har du glädje av att kunna dirigera
din hund åt höger och vänster, men tveklöst är det utkommandot du
kommer att ha störst nytta av, både under jakt och på eventuella
jaktprov. Jag vill att mina hundar ska kunna dirigeras rakt ut åtmin-
stone 150–200 meter, gärna längre. Till vilken nytta, frågar sig
många. Visst räcker jaktprovens sextio meter långa apportering
under vattenarbetet för det mesta till även under jakten, men då och
då krävs det onekligen att du kan få hunden att jobba längre ifrån
dig om du skall få hem en påskjuten fågel. Det är inte alla gånger du
själv kan ta dig till nedslagsplatsen. 

För mig som är lite lat och dessutom börjar bli gammal och trött
i benen är det kanske främst under fältarbetet, både på fält och på
fjäll, som jag tycker det är perfekt med ett väl fungerande utkom-
mando. När jag ser ett intressant terrängavsnitt lite utanför hundens
normala sökområde, sparar det både tid och trötta ben om jag kan
stanna hunden och därefter få den att gå ut ytterligare ett hundratal
meter. Kanske det till och med kan bli en och annan fågel extra i
säcken tack vare detta.
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När det inte går bra gäller 

det att sätta sig på en 

stubbe och fundera över 

vad man själv gjort för fel.

(Anders Landin).
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För dem som har kontinentala stående fågelhundar och tänker star-
ta på jaktprov är det ett måste att träna sina hundar på släpspår.
Släpspår är färska spår och bör betraktas mer som ett förlängt
apportarbete än som ett spår i egentlig mening. 

Avsikten är att hunden snabbt ska spåra upp ett påskjutet, ska-
dat eller dött vilt och hämta hem det till föraren. Det ska inte jäm-
föras med blodspår eller personspår som ofta kan vara många tim-
mar gamla och kräver ett betydligt långsammare och noggrannare
spårsätt av hunden.

S PÅR ET ÄR LÄTT FÖR H U N DE N

För hunden är det inga problem att följa ett färskt spår av ett släpat
vilt. Mås och kanin för unghundarna och räv för de äldre hundarna
är de vilt som är vanligast på träning och jaktprov. En liten valp kan
lätt hitta och följa spåret efter en släpad kanin på gräsmattan, så det
brukar inte vålla några som helst problem att få hunden att följa det
spår du har lagt. 

Tidpunkten när jag börjar träningen med mina hundar är mer
beroende av hur långt jag hunnit med träningen av apportering än
av åldern på hunden. Att börja träna släpspår med en hund som inte
är säker på apportering är att göra det onödigt svårt för sig. Det kan
dessutom ställa till skada för den fortsatta träningen om jag behö-
ver bråka med hunden för att få den att apportera viltet i spårslutet.

S PÅR LI NA 

Unghunden får för det mesta spåra i lina. Orsaken är att jag vill ha
kontroll över hunden och se till att det blir ett spårarbete och inte
ett fritt sök. Spårselen som hängt med i många år har jag nu bytt ut
mot ett brett halsband i stället. Halsbandet är snabbare att sätta på
och ger mindre risk för hunden att fastna i grenar och ris.
Halsbandet kan jag med fördel även använda till att fästa ett bring-
sel i när detta behövs. Vad bringsel är får du förklaring på senare.

Halsbandet till hunden använder jag även när jag släpper den
utan lina på spåret. Det fungerar då som en signal att det är spår-
arbete som förväntas.

Släpspår

Landinarnas Edvin.

Räven, skadad eller död,

vållade aldrig några 

problem för Aron.



DET FÖRSTA S PÅR ET

Under många år lät jag alltid hundarna titta på förberedelserna av
de första spåren, mitt lilla uppspark i marken, hur jag lade ned kani-
nen och drog i väg med den i ett snöre. Numera undviker jag detta.
Många hundar stressar upp sig lite väl mycket och stressade hundar
på spåret vill jag inte ha. 

Oavsett längd snitslar jag alltid spåret, för att exakt ha kont-
roll på var det går. Det kan också vara bra att hänga en snitsel i
avvikande färg vid vinklar eller andra svårigheter. Spåret gör jag
bara ett femtiotal meter och vinden är som alltid något att tänka
på. Spåren lägger jag i medvind. Åtminstone ser jag till att lägga
viltet så att hunden inte på långt håll får luftvittring av det och
springer direkt dit. 

När jag hämtar hunden och ska låta den ta an spåret de första
gångerna provar jag med att i lugn takt utan att säga något till hun-
den gå vinkelrätt mot spåret, kanske jag inte ens använder lina de
allra första gångerna. Ofta brukar hundarna känna vittringen och
på ett naturligt sätt ta an spåret. Lite uppmuntran är inte fel om
hunden verkar osäker och självklart blir det massor av beröm när
den kommer fram till spårslutet och apporterar kaninen, eller vad
det nu är. Så fort hunden har viltet i munnen springer jag tillsam-
mans med hunden tillbaka till spårets början där jag tar emot leve-
ransen. Så småningom ska ju hunden släppas utan lina på spåret och
hämta hem viltet till mig så det gäller att nöta in att det är vid spå-
rets början som avlämning ska ske.

OM DET GÅR FÖR FORT

Det är ett problem att släpspåret ofta är för lätt för hunden. Ett spår
brukar definieras som en serie av periodiskt återkommande
luktfläckar. När det gäller så här färska spår är det snarare en bred
gata av lukter som hunden springer i. Detta lockar hundarna att
rusa i väg lite väl snabbt. Med vind, som i skogsterräng kan blåsa
lite hur som helst, är det då inte så konstigt om hunden kryssar fram
och tillbaka över spåret. Snabbt spårarbete vill vi ha, men det får
inte urarta till fritt sök med hög näsa. 

Så länge jag spårar i lina är det inga större problem, det är ju bara
att bromsa med linan, men när hunden spårar säkert i lina och appor-
terar bra är det dags att släppa den lös på spåret. Vill hunden då rusa
i väg på något som mer liknar ett fritt sök finns ett par saker att göra.
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Du kan fortsätta med lina ett tag till, bromsa lite mer bestämt i
linan samtidigt som du gör spåren svårare med fler vinklar. Med
vissa hundar fungerar detta. Jag brukar redan 10–20 meter efter
spårets början göra en 90 graders vinkel. När jag sedan släpper hun-
den springer den ofelbart förbi vinkeln och när den hunnit några
meter fel ger jag ett kraftigt nejkommando. 

Har jag ett nejkommando värt namnet har jag nu gjort hunden
osäker och dämpat den ordentligt. När jag omedelbart låter den
starta om från spårets början blir spårningen ofta lite tveksam och
lite uppmuntran kan behövas, men oftast också med större nog-
grannhet. Då jag gjort så några gånger och med vinklarna på varie-
rande ställe, brukar det fungera riktigt bra. Välj metod efter den
hund du jobbar med. Med en alltför vek hund kan det bli fel. 

VAR IATION

Under träningen vill jag ha allt från tät skog till hyggen och öppna
fält. Spårlängden varieras, men sällan blir mina släpspår längre än
100 till 200 meter. Jag har många hundar och min egen kondition
räcker inte hur långt som helst.

Det är värt att tänka på att variera utgångsriktningen på spåret.
Ofta börjar man vid en liten väg eller stig. Drar man spåret varje
gång i 90 grader från vägen och rakt in i skogen får man lätt en
hund som med full fart startar rakt fram. Lägger man i stället då och
då ett spår som går nästan parallellt med vägen ökar chansen att
man får en hund som tänker sig för vid spårets början. 

Vädret varierar alldeles av sig själv i detta land, men att träna i
alla väder bör vi göra oftare än som sker. 

E N M E DHJÄLPAR E

En kompis som hjälper till att lägga spåret är nästan ett måste när
du kommit en bit på väg. Det spår hunden följer är ju inte enbart
lukten av viltet. Det är en kombination av dofter från vilt, spårläg-
gare och söndertrampad markvegetation. Ibland märks en viss tvek-
samhet hos unghundar som går sitt första spår där någon annan än
du själv lagt det. Detta är inget problem och försvinner snabbt, men
visar att vi bör byta spårläggare ibland. 

Vad som däremot kan ställa till problem, åtminstone på jaktpro-
ven, är att hunden kan bli rädd för spårläggaren som står gömd i
skogen. Detta kan hända när hunden förspringer sig vid viltet och
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följer spårläggarens spår en bit. Risken för detta ökar om vi har
ovana spårläggare som trampar omkring på samma plats som viltet
har släpats, eller lagts ned. Om du tänker starta på jaktprov kan det
därför vara bra att under träning se till att hunden vänjer sig vid att
det kan stå människor, mer eller mindre dolda, i närheten av viltet.

Hunden bör också vänja sig vid att den kan möta människor på
sin väg tillbaka med viltet. En del av våra kära domare har ju för
vana att springa runt i skogen under spårarbetet.  

B E RÖM OCH KOR R IG E R I NG

När det gäller all spårträning är det ett bra råd att vara sparsam med
både beröm och korrigeringar. Du vet helt enkelt inte vad hunden
har för doft i näsan under spårarbetet. Även om du har snitslat spå-
ret och allt ser rätt ut kan du inte vara säker på att det verkligen är
rätt doft hunden följer. En grundregel är att spara berömmet till dess
hunden apporterat viltet.
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Konkurrens om bytet ger

ofta bättre resultat än att 

försöka tvinga en hund att

bära räv.
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Vattenarbete

Har vi sagt apport så är det detta som gäller, även om viltet ligger i
vattnet. En del om träning i vatten har jag redan berört i avsnitten
apportering och dirigering. Här kommer lite tips om den mer grund-
läggande vattenträningen för unghunden.

Det vanligaste och bästa, är att hunden följer med till sjön och
själv får upptäcka hur fint det kan vara med lite plask i vattnet och
kanske en simtur. Har jag fler hundar där några redan är vattenfan-
taster, brukar dessa snart locka i unghunden. I brist på hundar får
jag själv bada benen och locka med mig den i vattnet. Hur som helst
vill jag ha de första kontakterna med vatten positiva. Först när jag
har en hund som någorlunda villigt går i vatten och simmar på ett
korrekt sätt går jag vidare med träningen.

DE N FÖRSTA APPORTE R I NG E N

Här är det lätt att göra fel och här har jag sett många lägga grunden
till framtida problem. Vill jag testa kan jag kasta i en dummy och
skicka hunden, men då utan apportkommandot. Och utan att på
något sätt tvinga eller locka hunden att simma ut. Visar den ingen
vilja att simma ut går jag bara därifrån, eller kanske skickar ut en
annan hund att hämta. Samma sak om den simmar ut några meter
och vänder utan apporten.

En självklarhet är att hunden behärskar apporteringen fullt ut på
land innan jag börjar i vatten. Det första riktiga apportjobbet låter
jag sedan hunden göra med en dummy som kastats i vattenkanten.
Avsikten är att vänja hunden att ta en apport som ligger i vatten. 

Här ger jag ett apportkommando och skulle hunden visa tvekan
att ta apporten är det lätt och nödvändigt att snabbt korrigera. Det
väsentliga är att befästa ovillkorligheten i kommandot och apport är
apport oavsett om apporten ligger i vatten.

S NAB BT I  VATTN ET

Många hundar tvekar och vill springa efter land när de ska gå i vatt-
net. Här som alltid är det bättre att från början undvika ett felbete-
ende. När jag skickar hunden mot en apport en bit ut i vattnet står
jag nära vattenbrynet de första gångerna. Om hunden, när kom-



mandot kommer, inte omedelbart går i vattnet ser jag på något sätt
till att den kommer i och det snabbt!

Har du svårt att stoppa hunden om den försöker smita kan det
vara bra att ha den kopplad. Tvekar den att gå i gör du ett kort ryck
framåt med kopplet och låter kopplet släpa efter hunden i vattnet.
Det väsentliga är att hunden aldrig får en chans att springa i väg och
på så sätt klara sig från kommandot den fått. Att gång på gång upp-
repa kommandot och på så sätt försöka pressa hunden ut i vattnet
bäddar bara för senare misslyckande.

ALLT ÄR I NTE KRAV HÄR I  LIVET

En lite långsam och tråkig vattenigång ser man ofta hos äldre hun-
dar. Speciellt när man tränar genom att skicka ut dem i vattnet mot
redan utlagda och dolda apporter. Visst kan man få dessa att kasta
sig i vattnet genom att träna med krav och tvång, men varför inte
variera lite. En del hundar svarar klart bättre på positiv träning. 

Prova genom att skicka ut hunden som vanligt. När den masat
sig i vattnet och kommit ut ett par meter kastar du med ett glatt
kommando, Ja, en fågel några meter ifrån den. Efter att ha gjort så
några gånger får man ofta en betydligt trevligare vattenigång. 

En och annan hund svarar bättre på om man kastar en rejäl bit
bröd som belöning när den kommer i vattnet. Nåväl, hur som helst
så skadar det aldrig att använda sin fantasi och göra övningarna lite
roliga ibland.  

STARTA ALDR IG PÅ JAKTPROV

Undvik att starta på prov i eftersöksgrenar med en hund som du är
tveksam om i vattenarbetet. På proven har du inga möjligheter att
korrigera ett felbeteende. Vägrar hunden att gå i vatten, eller spring-
er runt på land en stund, trots dina kommandon har du skaffat dig
problem. Hunden har lärt sig att just i provsituationen händer det
inte så mycket om den har lite kul i stället för att gå ut i det kalla
och våta. Med andra ord kan vi få vad vi kan kalla en situationsbe-
tingad olydnad. Ett inte alltför ovanligt fenomen på våra jaktprov.

SJÖSTRÄN DE R

De finns lika många stränder som det finns sjöar. Vi behöver kanske
inte träna vid alla, men ju fler hunden tränats på desto större är
chansen att slippa en vägran när det gäller. Allt från dybottnar till
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steniga stränder är bra att prova på någon gång. Det är heller inte
alltid vi kan komma alldeles intill vattnet när vi ska skicka ut hun-
den. Träna genom att någon gång stå åtminstone ett tiotal meter
från vattnet när du skickar hunden. 

Som kuriosa kan jag berätta om när startplatsen för vattnet på
ett prov låg alldeles intill en brygga. Jag kan lova att det var mer än
en hund som sprang ut på bryggan i stället för att gå direkt i vatt-
net och vill man få bra resultat på proven gäller det att tänka på allt.
Och gudarna ska veta att ibland hjälper inte ens detta!

119

N U BÖRJAR JAKTDR E SSYR E N

Hundarna brukar uppfatta

vattenapporten som rolig.
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Blodspår

En vorsteh skall ju vara en allroundhund och jag har alltid sett till
att mina hundar åtminstone klarar rimligt svåra spår, även om blod-
spår aldrig tillhört mina favoritsysselsättningar. 

Ett lättare blodspår, anlagsklass, är dessutom ett måste för att
hundarna ska kunna få sitt jaktchampionat. Så för att göra boken
mer komplett dristar jag mig, trots relativt ringa erfarenhet av efter-
sök, till att skriva några rader om hur jag lägger upp träningen.

LÄM PLIG ÅLDE R FÖR TRÄN I NG E N

Det är klokt att vänta med spårträning till dess lydnaden är någor-
lunda befäst. Sedan beror det på ditt mål med hunden. Är det pri-
märt att få fram en bra viltspårhund prioriterar du spårarbetet och
börjar tidigt. Likaså kan du börja tidigt om du helt enkelt vill ha
något kul och vettigt att stimulera din hund med under den tiden på
året du inte kan släppa hunden lös. Själv väntar jag med träningen
tills hunden gjort sin första jaktsäsong. Främst av den anledningen
att träningen tar massor av tid. Skulle hunden jag jobbar med inte
visa sig hålla måttet under fågeljakten ser jag inte någon anledning
till att slösa bort en massa timmar på spårträning.

UTR USTN I NG

För hunden gäller det samma som jag skrev om under avsnittet släp-
spår, lina och spårhalsband. Snitselband behöver du i mängder, gärna
ett par olika färger. Oxblod givetvis, detta brukar gå att beställa i
charkdisken i många livsmedelsaffärer. Jordbruksverket har bestäm-
melser som säger att den som ska använda blod ute i markerna ska
vara registrerad som mottagare av animaliskt avfall. Syftet är att för-
hindra spridning av sjukdomar från tamdjur, via blodet, till vilda
djur. Bäst således att registrera sig om man vill vara laglydig.

Det behövs också något att lägga ut blodet med. En vanlig ketch-
upflaska av plast använder jag själv. Många använder så kallade
spårläggarkäppar som kan fyllas med blod och sedan ger en blod-
stämpel varje gång den trycks mot marken. En vanlig käpp med en
bit skumgummi i änden som man doppar i en behållare med blod då
och då är ett billigare, men lite krångligare alternativ. De två sist-

Jagar du rådjur ska du

också se till att din hund

klarar ett eftersök.
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nämnda alternativen skulle vara de bästa och det som mest motsva-
rar verkligheten fick jag lära mig en gång. Kanske är det så, men jag
har då inte märkt någon skillnad. En klöv att lägga i slutet av spå-
ret gör utrustningen komplett, en bakskank av rådjur eller hjort är
perfekt. Vill du träna kondition kan du givetvis släpa omkring på en
älgskank, gärna för mig, det går precis lika bra.

ÅLDE R OCH LÄNG D PÅ S PÅR ET

Har du gjort några släpspår så vet hunden vad det går ut på när den
får halsbandet och linan på sig. Till skillnad mot släpspår vill du nu
att hunden skall jobba lugnt och metodiskt och liggtiderna på spå-
ret blir betydligt längre. Hur länge de första spåren skall ligga kan
provas fram. Har hunden aldrig spårat tidigare så prova med att
släppa på redan efter tio–femton minuter. Är hunden van vid släp-
spår så kanske en halvtimma till en timma kan vara lagom att vänta.

Utifrån vilket intresse hunden visar och hur den jobbar på spå-
ret, får du avgöra om och när du skall förlänga eller förkorta tiden.
I början av träningen ser jag ingen anledning att göra långa spår. Ett
hundratal meter räcker gott. Det viktigaste är, som vid all annan trä-
ning, att göra det positivt och roligt för hunden.

S N ITS LA S PÅR ET OCH S LÄPA KLÖVE N

En god regel är att snitsla alla spår. Åtminstone under så lång tid
som behövs för att hunden skall bli säker i spårarbetet och till dess
du själv lärt dig läsa hunden, hur den uppträder när den går förbi en
vinkel eller vid avhopp eller bloduppehåll. Det kan också vara bra
att hänga en snitsel i avvikande färg vid vinklar eller andra svårig-
heter på spåret. 

Många rekommenderar att man ska släpa skanken efter sig då
man går spåret, ibland gör jag detta, ibland inte. Vid spårets början,
skottplatsen, skall det vara rejält med blod. Under spårläggningen
några droppar blod vid var och vartannat steg. Under de första spå-
ren blodar du relativt frikostligt för att senare successivt minska
blodmängden. Precis som vid släpspåret är det medvind som gäller,
åtminstone i slutet av spåret. Hunden skall ju spåra fram till klöven,
inte känna luftvittring av den.

Vid spårslutet lägger du skanken. Sedan den gång jag inte hitta-
de klöven vid busken jag lagt den, lärde jag mig dessutom att alltid
binda fast klöven vid spårslutet. Om det nu var en kråka eller något

Ett par varianter av 

spårlinor och ett bra 

spårhalsband.
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fyrbent djur som tog min klöv som lördagsgodis vet jag inte, men
borta var den. 

I reglerna för SVK:s fullbruksprov anges att man ska använda en
deciliter blod till ett cirka 400 meter långt spår. Det vill säga ett
ganska lätt spår.

STÖR I NTE H U N DE N

Inför starten sätts hunden några meter från spåret och låt den sitta
kvar. Gå själv fram för att göra en skottplatsundersökning, krafsa
lite i marken och skapa lite intresse hos hunden som sitter och tittar
på. Därefter går du fram till hunden, sätter på halsband och lina,
leder fram den till spåret och låter den börja jobba. Fortsättningsvis
ser du till att alltid ha samma rutiner vid början av ett spårarbete.

En sak att tänka på när det gäller allt spårarbete, lite intresse kan
för vissa hundar vara bra att skapa innan spårjobbet, men en upp-
hetsad och stressad hund gör inte ett bra arbete. Ser du att hunden
är för ivrig gäller det att på något sätt få ned den i varv. Vänj den
att ligga för sig själv en stund till dess den slappnar av och undvik
att stressa upp den med att visa förberedelserna. Med andra ord kan
passivitetsträning behövas på vissa hundar.

Som alltid vid spårarbete gäller det att låta hunden göra sitt jobb
och lita på hunden. Ett litet Så bra, Rätt så, när den tar an spåret
räcker gott. Att hela tiden hålla på och berömma under spåret är
direkt fel. Du har ingen aning om vad det är för vittring den har i
näsan. Den kanske till synes går rätt efter snitslarna, men kanske
har en helt annan lukt i näsan just då. 

Går den rakt fram i en vinkel så håll inne med tillrättavisningar!
Låt den gå en stund och säkert ser du efter en liten stund att hunden
ändrar beteende och blir osäker. Stanna då till och se om den inte
börjar göra en ring för att hitta spåret igen. Går den helt fel för
långt, så ta med den tillbaka lugnt och vänligt. Släpp på den en liten
bit ifrån, tvärs mot spåret. Har du snitslat tillräckligt tätt vet du
exakt var du har spåret. Nu, när du ser att den får spåret i näsan
igen, kan det kanske vara rätt att ge lite uppmuntrande beröm.

Att tillrättavisa hunden under spårarbetet kan ställa till det ordent-
ligt. Använder du nejkommandot i tid och otid när hunden går fel, eller
lyfter näsan från spåret, och berömmer när den har nosen i backen, har
du i och för sig alla möjligheter att få en hund som går snyggt och
prydligt med näsan i marken, men spåra kommer den inte att göra. 
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VI D S PÅRS LUTET

Självklart har du sett till att hunden på ett eller annat sätt rett ut even-
tuella tappter och kommit till slutet av spåret. När hunden kommer
fram och hittar sin klöv ska du släppa fram allt det beröm du hållit inne
med under spårjobbet. Nu kan du inte berömma för mycket – på alla
sätt och vis skall du låta hunden förstå att den har gjort en jättepresta-
tion! Lek gärna med klöven och låt den hoppa efter och bita i den. 

ÖKADE SVÅR IG H ETE R

Vartefter som hunden blir säkrare och säkrare i sitt spårarbete ökar du
liggtid och övriga svårigheter på spåret. Minska blodmängden, gör
några bloduppehåll, bukter och slingor, träsk och bäckövergångar. Lägg
gärna också spåret i sådan mark där du kan räkna med att få några färs-
ka viltspår att korsa ditt blodspår. Att lägga spåret i närheten av fasan-
voljärerna där det finns färska fasanlöpor, visar om hunden kan hålla
kvar sitt spår trots störningar av annan intressant vittring. 

Hur mycket du än tränar konstlade spår är det givetvis verklig-
heten som gäller. För varje praktiskt eftersök som du gör med din
hund kommer både du och hunden att utvecklas. Se ovanstående
rader enbart som en liten introduktion till viltspår. 

G PS

Att använda gps i stället för snitslar för att hålla koll på att du är i
rätt socken är kul ibland. Prova får du se: det ger en ny dimension
åt det hela och du slipper jobbet med snitslarna.
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Låt hunden spåra 

självständigt.
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Bringselrapportering

En variant som säkert kan rädda ett och annat eftersök vid vissa
typer av skadeskjutningar, är att lära hunden bringselrapportering.
Med ett bringsel, en läderstropp, hängande i halsbandet släpper du
hunden lös på spåret. När den hittat djuret dött eller avlivat det, tar
den bringslet i munnen och återvänder till dig och talar på så sätt
om att djuret ligger. Då kopplar du och låter hunden på komman-
dot gå före och visa var djuret finns. 

De hundförare som jobbar mycket med detta har vittnat om
många eftersök som misslyckats vid spårning i lina, men som rett
upp sig när bringslet kommit till användning. 

TRÄN I NG E N GÅR FORT

Efter att ha tränat fyra av mina egna hundar och hjälpt igång några
träningshundar, vet jag att det inte bör ta mer än ett par veckor
innan hunden kan momentet. Träningen är dessutom ganska kul,
både för dig och för hunden, så varför inte prova? Inte heller att för-
glömma är att imponeringsfaktorn på jaktkamraterna är skyhög.

Allt du behöver är en liten läderstropp att fästa i halsbandet och
ett eller ett par torkade och ihoprullade viltskinn som får simulera
det döda djuret. Förutsättningen är också att din hund kan appor-
tera och att lydnaden är acceptabel. 

FÖR B E R E DE LS E R

Se till att hunden får bekanta sig med skinnet, djurattrappen. Den
bör veta att skinnet i och för sig är trevligt, men inte en apport att
bita och slita i. Sätt hunden, låt den sitta kvar och släpa i väg skin-
net ett tiotal meter och surra fast det vid ett träd. Detta för att för-
hindra apportering av skinnet. Gå tillbaka till hunden och stående
bredvid hunden kastar du bringslet intill skinnet och kommenderar
Bringsel. Är den van vid apportering så kommer den glatt att hämta
bringslet. Om den tittar frågande på dig, ja, då får du väl lägga till
ett apportkommando. 

Fortsätt så här ett tag och variera platsen där bringslet hamnar –
bakom, vid sidan av och framför skinnet. Beröm ger du varje gång
den greppar bringslet vid skinnet. 

Med bringslet i munnen 

och en blick som inte går

att missförstå talar Albin

om att rådjuret är funnet.



LÄGG UT B R I NG S LET OCH ÖKA AVSTÅN DET

Du behåller till att börja med kort avstånd till skinnen, men i stället
för att kasta går du fram och lägger ned bringslet vid skinnet.
Variera platsen där du lägger bringslet, lägg det gärna lite dolt under
skinnet ibland. När allt går bra och hunden hämtar på kommandot
Bringsel ökar du avståndet till kanske ett trettiotal meter. 

Gå inte vidare till nästa steg förrän allt fungerar till hundra pro-
cent och hunden verkligen visar intresse av att hitta bringslet även
när det är lite dolt.

SÄTT B R I NG S LET PÅ HALS BAN DET

Använd ett kort snöre för att fästa bringslet vid halsbandet. Anpassa
längden på snöret så att det blir lätt för hunden att få tag på brings-
let de första gångerna. 

Nu gör du om hela proceduren, sätter hunden, släpar i väg skin-
net, går tillbaka till hunden och sätter omärkligt fast bringslet vid
halsbandet. Skickar därefter hunden på kommandot Bringsel och, se
och häpna, den kommer att springa fram till skinnet börja leta efter
bringslet, hitta bringslet som den sedan stolt återvänder med till dig.
Massor av beröm och det har du givetvis slösat med varje gång hun-
den återvänt med sitt bringsel. 

Även den här övningen håller du på med tills allt fungerar per-
fekt. Korta successivt ned längden på snöret som bringslet hänger i
tills du kan kroka det korrekt i halsbandet. Öka avståndet till ett
femtiotal meter till skinnet, men fortfarande ska du se hela sträckan
hunden jobbar på. Förr eller senare kommer hunden att upptäcka
att bringslet hänger i halsbandet och försöka ta det innan den kom-
mer fram till skinnet. Då gäller att du är observant och kommer med
ett lagom nejkommando, går fram till hunden, skickar den på nytt
och så klart massor av beröm när den greppar bringslet när den
kommit fram till skinnet.

VI SA 

Nu börjar det nästan bli klart, men nu blir också träningen lite job-
bigare. Det är dags att börja föra in blodspår i träningen och att öka
på spårlängden. Lägg ett blodspår några hundra meter på vanligt
sätt. Men bind fast skinnet i stället för skanken i slutet av spåret.
Lägg spårslutet så du kan ha uppsikt över det, men samtidigt vara
dold för hunden. 
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Spåra på vanligt sätt fram till mellan femtio och sjuttiofem meter
från skinnet, koppla loss hunden från linan, sätt på bringslet och
skicka hunden. Har du inte slarvat under den tidigare träningen
kommer allt att fungera perfekt och hunden kommer med sitt
bringsel i munnen.

Ta bringslet, ge beröm, koppla hunden och kommendera Visa.
Kommandot är nytt för hunden och du behöver förmodligen ta ett
par steg i spårriktningen och ge lite uppmuntrande ord för att den
ska förstå vad du vill. Följ med hunden till skinnet och när den är
framme är det givetvis världens duktigaste hund du har i kopplet!

En del tränare tar aldrig bringslet från hunden förrän den har
gått tillbaka och visat var djuret är och förmodligen är detta är ett
bättre sätt att jobba. I Danmark, där bringselrapportering är betyd-
ligt större än i Sverige, är det detta som gäller och ett måste vid full-
bruksproven. 

OCH DET JOB B IGASTE

Ska du vara säker på att bringselrapporteringen fungerar i skarpa
lägen måste du givetvis ha riktigt vilt i slutet av spåret. Har du som
jag en bra kompis med en stor gård som ligger intill en större väg
kan du förmodligen få tillgång till ett och annat trafikskadat vilt att
använda vid träningen. Nåväl, att släpa ut rådjur eller hjort till spår-
sluten är inte det lättaste, men vem har sagt att allt ska vara lätt.
Under jakten kommer du säkert också att få bra tillfällen till träning
i skarpa lägen. 

Hur som helst rekommenderar jag att du har uppsikt över vad
som händer de första gångerna med riktigt vilt. Första gången min
hund Aron släpptes med bringsel på en skadad bock, glömde han
allt vad bringsel hette. Råbocken, som visade sig ligga i ett stort
krondike, såg han helt enkelt som en lagom apport. Han tog helt
enkelt tag i bocken och började släpa den i riktning mot mig. 

En variant med samma syfte är att lära upp hunden till totverbel-
ler. Ordet kommer från tyskan och syftar på att skälla vid dött vilt.
Detta kommer jag inte att gå in på här, än så länge har jag enbart
tränat mina hundar med bringsel.
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Nu kommer vi in på den egentliga dressyren av hunden som stående

fågelhund. Till att börja med vill jag tala om att stående fågelhund här

egentligen ska läsas som vorsteh. Det är vorsteh jag har jobbat med

mest och det är först under de senaste åren som jag jobbat med brittis-

ka hundar. 

Det skiljer i allt väsentligt inte så mycket i träningen av olika raser. I

princip har jag jobbat på samma sätt med min pointer och min setter som

jag har gjort med mina vorstehhundar. Skillnaden är att de brittiska hun-

darna har betydligt mer med sig från början när det gäller reviering. 

När du läser vidare, tänk på att min träning bygger på de förutsätt-

ningar jag själv har när det gäller marker, jordbruksbygd med gräsmark

och stubb-åkrar omgivna av mestadels tät skog.

Fält- och fågelarbete

Ibland är det svårt att 

hinna med beröm innan 

stannakommandot. 

Föregående uppslag:

Du ska inte behöva koppla

dina andra hundar när du

ska skjuta för hunden som

har fågel. 



Innan vi börjar träningen borde vi göra klart för oss vad vi ska ha
vår hund till. Självklart vill vi jaga med hunden, men vad och var?
Ska vi jaga enbart på en typ av mark eller på alla typer av mark?
Har vi både fasan och rapphöns på markerna? Tänker vi starta hun-
den på jaktprov? 

Jag vill ha hundar som fungerar överallt och gärna tar ett och
annat pris på jaktprov. Därför börjar jag relativt tidigt att anpassa
träningen till det mål jag satt upp för den färdiga hunden. 

Bra reviering är något jag alltid prioriterat med mina hundar.
Det är ett måste för en bra fågelhund och en njutning för ögat. För
några år sedan kunde man se många hundar som inte hade en revie-
ring värd namnet gå till höga pris på jaktproven inom SVK.
Hundar som enbart letade fågel i dikeskanterna och kanske gjorde
något enstaka sticksök då och då, men detta håller på att ändras.
Vi ser ett ökat internationellt utbyte på våra jaktprov och detta
medför att allt fler inser att om vi ska kunna hävda oss i övriga
Europa krävs mer än att hitta fasaner bland buskar och diken. Vid
de brittiska hundarnas prov har kraven på en bra reviering alltid
varit betydligt högre.

För dem som enbart vill jaga med hunden på sina hemmamarker
bör söket inte vålla några problem. Hundarna lär sig snart att
utnyttja vinden och var i marken det finns fågel. Denna kategori
jägare kan alltså göra det lätt för sig och i stort sett bara se till att
fungera som kontaktperson och vägvisare till det område de vill jaga
på. Med kanske enbart fasan i markerna, lär sig hundarna snart att
hagmarker med kort gräs eller stubbåkrar är totalt meningslösa att
springa sig trött på. Det blir en hund som sticksöker, springer än hit
och än dit till dikeskanter och märgelgravar. Visst blir det en effek-
tiv hund på hemmamarkerna, men långt från den bild man måhän-
da gjort sig av en stående fågelhund som sveper fram över fälten i
regelbundna slag. Ska du jaga i marker där det finns rapphöns, som
ofta sitter mitt ute på fälten, kommer den här hunden ha svårt att
finna fågel och dessutom stöta en hel del. 

I norra delarna av landet är det en annan sak. Där är det jakt på
fjället eller i skogen som gäller. Här får säkert unghunden friare tyg-
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Sök och reviering lar och genom erfarenhet lär den sig att det lönar sig att lägga upp
ett effektivt sök. Mina hundar, som jag tränat dem, har dock visat
sig fungera alldeles utmärkt även på fjäll och i skog och hävdat sig
väl mot de bästa Norrlandshundarna på proven. Hade jag haft min
huvudsakliga jakt här skulle jag kanske gjort det lite lättare för mig
under injagningen och låtit hundarna tidigt utveckla ett ändamåls-
enligt biotopsök, mer om detta längre fram.

VALPE N FRAM TI LL FE M–S EX MÅNADE R 

Under den tiden tränar jag inget som har med söket att göra. Det är
kontakt med valpen och grundlydnad som gäller. Jag ser gärna att
valpen är tillsammans med mig så mycket som möjligt. 

Vid den dagliga utfodringen av fåglarna blir det ofrånkomligt en och
annan kontakt med dem som springer omkring utanför voljärerna. De
fågelsituationer som uppstår får valpen sköta själv, utan inblandning
från min sida. Det är bara att iaktta och njuta av de episoder som upp-
står, ansmygningar, stötar och eftergångar.

FR I H ET I  MAR KE R NA

Ofrånkomligt skriver jag mycket om vikten av att träna lydnad med
valpen, men vad du än gör glöm aldrig bort att den allra största
delen av tiden ska valpen få vara valp och särskilt när du börjar gå
ut i markerna på fält, fjäll eller skog. 

Se till att ta det lugnt, låt valpen uppleva hur kul det är att
springa och håll inne med allt vad krav på lydnad heter.

NÄR JAKTLUSTE N VAKNAT 

Vid sex–sju månaders ålder brukar hundarna ha fått upp intresset
för att mer medvetet söka efter fågel. Då börjar jag träna lite mera
målinriktat. Visst kan jag vänta ett halvår till, men jag tycker det är
kul med valpträning och dessutom är det nu tämligen lätt att få till
stannakommandot utan att ta till storsläggan.  En liten varning kan
vara på sin plats: Det är lätt att lära valpar och unghundar att göra
rätt, men det är lika lätt att lära dem att göra fel. Med andra ord
gäller det att tänka till, läsa sin hund, och veta vad man gör. 

ATT UTNYTTJA VI N DE N OCH F I N NA FÅG LAR NA  

För unghunden är det viktigaste att lära sig utnyttja vinden och trä-
ningen blir bekväm och trivsam för mig som förare. Jag går helt
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Ta det lugnt i marker-

na, låt hunden få tid

på sig och ge den 

frihet att själv lära sig

att utnyttja vinden

och hitta fåglarna. 



enkelt omkring på marker där det finns fågel och låter hunden i
stort sett sköta sig själv. I möjligaste mån väljer jag att gå mot vin-
den. När hunden får jobba i bra vind märks snart hur mycket natur-
lig reviering den har fått med generna och hur mycket jobb jag får
räkna med att lägga ned innan målet nåtts. 

Det är så, att för den hund som mer eller mindre saknar naturlig
reviering, måste man vara beredd att sätta målet något lägre än för
den hund som från början visar fina anlag. Det primära målet jag
har så tidigt, är att valpen med glädje och full fart ska ut och söka
fågel så fort kommandot Sök ut kommer. I övrigt lägger jag mig inte
i vad valpen har för sig. Försvinner den ur synhåll så får den göra
det, jag följer inte med. Har jag en alltför självständig hund gör jag
snarare tvärt om, det vill säga går åt andra hållet. På ett eller annat
sätt vill jag göra klart att vi ska jaga tillsammans.

Om, eller rättare sagt när, valpen får en fågel på vingarna ger jag
självklart inga som helst kommandon för att den stöter. Den har hit-
tat en fågel och det var ju meningen. Däremot, under förutsättning
att situationen uppstår relativt nära mig och jag tror att jag har full
kontroll, ger jag ett stannakommando för att avbryta förföljandet
av fågel. Notera att jag inte ger detta kommando omedelbart när
fågel går upp! Först när valpen sprungit några meter efter fågeln
som flyger, stoppar jag den. Valpen får inte uppfatta kommandot
som något negativt för att den råkat få en fågel på vingarna. 

Om jag nu haft hyfsat med fågel för valpen har jag efter relativt
kort tid en hund som skälver av iver när vi kommer ut i markerna
och den vet att det snart är dags att söka ut. Valpen är kanske mel-
lan sju och nio månader gammal och det är dags för nästa steg i
utvecklingen, men det räcker inte med en jaktsugen hund för att
fortsätta till nästa steg i träningen. Lydnaden måste vara ordentligt
befäst och jag måste kunna läsa min hund, för att kunna avgöra när
jag måste strama åt eller släppa på tyglarna. Jag vill så långt som
möjligt undvika att träna lydnad under fältarbetet.

G R U N DE N TI LL E N B RA R EVI E R I NG 

En bra utgångspunkt är att unghunden fått chansen att söka på olika
typer av mark och funnit tillräckligt med fågel. Visst, jag vet att de allra
flesta har dåligt med träningsmark och särskilt mark med naturlig
fågeltillgång. Men den som inte kan låna ihop mark, och inte vill ha
jobbet med träningsfågel, får nog acceptera att resultatet blir därefter. 
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Landinarnas Dagny med 

ett fartfyllt sök på fjället.
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FÖR B E R E DE LS E R 

Innan du målmedvetet börjar träna sök och reviering ska du ha en
hund som springer för fullt i marken och inte är rädd att söka ut en
bra bit ifrån dig! Har du en hund med spanielsök eller en hund som
bara promenerar omkring i marken, då ska du absolut inte försöka
ställa några krav på sök och reviering. Du kan aldrig tvinga en hund
att springa, låt den göra som den vill ett tag till och se till att den
hittar lite fågel. Förhoppningsvis vaknar jaktlusten och den kommer
igång att springa så småningom.  

Det är mot vinden som gäller, hela tiden. Jag letar upp ett fält
som är lagom brett för den hund jag jobbar med och med lagom
brett menar jag att hunden helst kan gå från kant till kant på fältet.
Måste jag sätta ut fåglar, genom att gå ut på fältet med fåglarna,
låter jag några andra hundar söka av fältet först. Anledningen till
detta är att om jag på ett orört fält går ut och gömmer ett par fåg-
lar finner hunden lätt mina spår, följer spåret och finner fågel. Det
är inte riktigt den erfarenheten jag vill ge hunden och det kan snabbt
bli en dålig vana. Eftersom de första erfarenheter mina valpar dess-
förinnan fått av fågel oftast är fasaner i diken eller skogskanter, vill
jag nu låta hunden finna fågel som sitter mitt ute på fältet. 

Självklart är det bäst att träna så nära verkligheten som möj-
ligt, det vill säga på fågel som flyger ut och sprider sig i marken på
ett naturligt sätt. Mer om hur du kan jobba med träningsfåglar
längre fram. 

När det nu är dags att släppa unghunden, har jag bara tre krav: 

• Den får inte springa bakom mig.

• Jag släpper den inte mer än cirka 30–40 meter framför mig.

• Den får inte försvinna in i skogen vid sidan av fältet.

Om fältet är så brett att hunden inte söker ända ut till båda kan-
terna, ser jag till att hålla mig närmare den ena kanten så jag alltid
får med mig en kant. En sak till, förhoppningsvis vet hunden nu att
det är färsk fågelvittring som gäller, blir det för mycket rotande i
sorkhål, harlegor eller gamla löpor efter fågel avbryter jag detta
omgående. Om jag gör detta konsekvent från början med unghun-
den minskar risken att jag får en hund som rotar sig fast i markvitt-
ring i tid och otid. En sak är värd att upprepa. Det gäller att hålla
koll på vinden! Vid minsta osäkerhet på vindriktningen, eller om det
är en dag utan vind, är det fel att stoppa hunden om den vill gå läng-
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re ut än de 30–40 meter jag talade om. I medvind vill jag så små-
ningom att den ska gå ut ordentligt framför mig. 

Stoppa hunden var det, eller rättare sagt förhindra att den går för
långt ut, dvs. att slagen blir för djupa. Detta kan vara värt att tänka
extra på. Det finns åtminstone två, kanske tre, varianter att välja
bland om hunden inte går ut åt sidorna utan mer eller mindre går
rakt fram på fältet. Beroende på val kan resultatet på sikt bli lite
olika. Eventuellt passar den ena varianten bättre än den andra, bero-
ende på hund och förare. 

1. Ett stannakommando och när hunden stannat

ge tecken att söka ut åt vänster eller höger.

2. Ett inkallningskommando och när den kommer närmare

skickas den åt sidan.

3. Ett förbudskommando, Nej, och tecken åt sidan direkt

när hunden saktar in och tittar på dig.

För mina hundar, Aron och Albin, valde jag att använda inkall-
ningskommandot. Resultatet blev att de under revieringen ville
komma in ganska nära mig och ta kontakt. En del domare på jakt-
proven gav kritik för detta och andra inte. Rent praktiskt var jag själv
ganska nöjd. Särskilt när jag jagar i täckt terräng vill jag hellre ha för
mycket kontakt än för lite. För Landinarnas Cissi och Dagny prova-
de jag med nejkommandot när djupet i slagen blev för stort, det vill
säga när de fortsatte att springa för långt längs kanterna. Resultatet
blev det förväntade, Cissi och Dagny kom inte in på samma sätt som
Aron och Albin, men hade heller inte lika mycket uppmärksamhet på
husse vilket ibland var en nackdel. Nu är det upp till dig att fundera
på hur du vill ha det och vad du tror passar för din hund.

Går hunden ut till kanten av fältet, vänder upp mot vinden och
följer kanten framåt väntar jag till dess den hunnit ett trettiotal
meter och sedan blåser jag en vändsignal, mer om detta längre fram.
Vänder den då ut på fältet igen blir det omgående beröm, om inte
kommer snabbt nejkommandot.

S LÄPPTI DE R 

Som alltid beror det lite på vilken hund jag har, men generellt vill jag
nog inte att unghunden går mer än tio–femton minuter i sträck. Då och
då blir släppen längre och jag lär mig snart vad som passar den hund
jag jobbar med. Jag vill att det ska vara full fart från det jag släpper
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och tills jag kopplar. Att gå med en unghund lös i timme efter timme
ser jag inte som meningsfullt. En trött hund som promenerar omkring
i markerna lär sig inte mycket och är inte speciellt kul att se.

KOM MAN DON OCH S IG NALE R

När jag vill visa hunden i vilken riktning den ska gå gör jag det med
armtecken och kommandon eller visselsignal. Jag rör mig även i den
riktning jag vill att den ska springa. En signal med den ljusa tonen
är för mina hundar en vändsignal. Självklart strävar jag efter att suc-
cessivt minska på kommandon och tecken.  

S IG NALLYDNAD

Lydnad har det handlat mycket om tidigare, och alla vet säkert att
konsekvens är otroligt viktigt, men av någon anledning verkar det
som om många hundförare inte bryr sig om lydnaden inför visselsig-
nalerna. Åtminstone inte när det väl är dags för fält och fågelträ-
ning. Har du gett ett kommando, eller en signal, så gäller det att se
till att hunden lyder! Du kommer aldrig att få fram en topphund om
du slarvar med lydnaden inför dina signaler på fältet!

Svårigheten är egentligen att låta bli att vissla, ge kommando
eller tecken. Du bör känna din hund så väl att du vet när sannolik-
heten för att den ska lyda är minimal: håll då inne med dina kom-
mandon och signaler. Men har du väl gett en signal ska du banne
mig se till att hunden lyder.

ATT LÄRA KÄN NA S I N H U N D

Att kunna läsa sin hund är ett måste. Tränar man som jag beskrivit
blir det onekligen en hel del kommandon den första tiden. Visar den
minsta tecken på att reagera negativt genom att tappa lusten att
söka måste vi gå tillbaka ett eller flera steg i träningen, släppa efter
på tyglarna och sedan så småningom hämta igen detta. 

Alla hundar har inte samma motor och alla är inte skapta för att
bli riksprovsvinnare. Högt ställda mål är visserligen bra, men ett
mål anpassat till den hund man jobbar med är ändå bättre.

ÖKA VI DDE N 

När vi har en hund som med iver och hög fart söker av marken
framför oss är det dags att titta på dess vidd. I och för sig ökar vid-
den på söket efterhand för de flesta hundar, men själv börjar jag, om
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det behövs, relativt tidigt med att försöka få hunden att ta med båda
kanterna på rimligt stora fält. 

Vad är då tillräcklig vidd i söket? En bra fråga, som jag inte har
fått något bra svar på. Tittar vi återigen på våra jaktprov på fält kan
vi se exempel där hundar med en ytterst medioker vidd i söket kan
få bra kritik och höga fältbetyg. Självklart är tillräcklig vidd i söket
beroende av den mark vi jagar på, men för min del vill jag att mina
hundar hellre går lite för långt ut åt sidorna än för lite. Åtminstone
är det ett mål under träningen. 

Hundar kan även gå ur hand, som termen lyder. Ytterligare en sak
som är ytterst subjektiv. Vad är ur hand? Utom hörhåll? Ja, då blir det
inte långt ifrån mig i betblast eller hård vind. Utom synhåll? Nej, så kan
det inte heller vara, det händer ju titt som tätt även i slättlandskapet på
kuperade fält. Som jag ser det är den hund som regelbundet tar kontakt
i förarens hand. Detta är åtminstone jag nöjd med. 

Med hundar som jobbar långt från oss minskar givetvis våra
chanser att kontrollera inte önskvärda situationer. Olydnaden ten-
derar som bekant att öka med kvadraten på avståndet, men lite
olydnad då och då ger ju bara stimulans för mer träning, eller hur?

Alltnog, för att öka vidden i söket hos de hundar där det behövs, ser
jag helt enkelt till att jag successivt försöker välja allt bredare tränings-
fält. När hunden vill vända, kanske ett femtiotal meter före fältkanten
ger jag ett nejkommando alternativt stannasignal beroende på vilken
hund jag jobbar med och därefter tecken och kommandot Längre ut
eller Kanten. Omedelbart när hunden nått kanten av fältet blir det givet-
vis beröm. Med konsekvent träning och en hund med tillräcklig motor
går det i de flesta fall att få en fullt acceptabel vidd i söket på detta sätt.

SJÄLVSTÄN DIG H ET

Under träningen blir det ofrånkomligt lite väl många kommandon
och signaler. Det gäller därför att då och då lägga in jakt och trä-
ningspass där allt vad kommandon och signaler är bannlysta. Några
heldagar där man låter hunden sköta sitt jobb helt utan inblandning
gör underverk för att återställa självständigheten hos hunden om du
styrt upp den hårt.

S KI FTAN DE VI N DFÖR HÅLLAN DE N

Hittills har jag endast talat om att gå mot vinden för det är vad jag
försöker hålla mig till på träning. Under jakt och jaktprov får man
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Försök aldrig på-

verka eller styra upp

sök och reviering hos

en hund som inte

med glädje, full fart

och tillräcklig vidd

söker ut i markerna!
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ta det som det är och ibland blir det både medvind och sidvind.
Givetvis går jag då och då med hundarna även under träningen i
varierande vind, men sällan eller aldrig försöker jag då påverka eller
styra dem.

M E DVI N D

Det ideala är att hunden följer en kant på fältet och springer rakt
fram några hundra meter för att sedan i väl avpassade slag kryssa
sig tillbaka mot mig. Jodå, jag har sett mina hundar göra det helt
perfekt, om än vid ytterst få tillfällen och riktigt så idealiskt sök i
medvind är det sällan man ser. Ofta blir det för få slag på tillbaka-
vägen och även otillräcklig vidd. 

Det enda jag själv gör när hundarna jobbar i medvind är att ta
det riktigt lugnt. Ger jag hundarna tillräcklig tid att jobba på fältet
ser jag ofta hur söket successivt förbättras och fälten blir riktigt hyf-
sat avsökta även i medvind. Självklart kan du hjälpa hunden på tra-
ven om du, när du ser att den missar en del av fältet, rör dig mot de
områden du vill ha genomsökta.

S I DVI N D

När vinden kommer från sidan är det betydligt lättare, verkar
åtminstone mina hundar tycka. Även här gäller att ta det riktigt
lugnt och ge hunden chansen att jobba ut slagen på rätt sätt. Här
kan, och ska, du som förare se till att underlätta arbetet för hunden
genom att hålla dig på den sida av fältet som ligger längst bort från
vindriktningen. 

Hunden vill helst jobba i motvind och det blir betydligt lättare
för den, vilket visar sig i ett väsentligt bättre sökmönster, om du går
på rätt sida av fältet. Från denna sida har du också klart bättre möj-
ligheter att styra upp söket om det behövs.

Övre bilden: Här går jag i

motvind och hunden ska ta

med hela fältet i regelbund-

na slag.  Själv håller jag mig

mitt i fältet.

Bilden i mitten: Med sidvind

från höger håller jag mig på

vänster sida av fältet, går i

långsam takt och ger hun-

den chansen att lägga upp

sina slag mot vinden.

Undre bilden: Så här ska det

inte se ut, hunden tar med

diken och skogsdungar, men

resten av fältet blir inte

avsökt.
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Kan man bringa hunden till att när som helst och överallt kasta om, såsom

ryckt i ett snöre, och komma i full fart vid pipans ljud, har man vunnet spel,

och en vansklig situation framdeles på jakten kan då räddas.

Ur boken Hund och Jägare, CM Pay 1917

’’
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Stånd och avance

Avance är ett kommando för att hunden ska lösa sitt stånd och få
fågel på vingarna. Normalt är det inte något man behöver lägga ned
så mycket jobb på, men visst kan det bli problem och visst ser jag
själv till att förbereda valpen för vad som komma skall. Detta gör
jag på så sätt att jag ger mitt blivande avancekommando, ett kort
och rappt Ja!, i olika situationer, när förväntan är hög hos valpen
eller unghunden att få göra något. Det kan handla om allt från att
springa fram och ta en kastad godbit, springa efter en boll eller att
få jaga ikapp grannens katt, etc. Observera – det där med katten
menade jag inte. Under den här träningen vill jag att hunden ska
kasta sig framåt med full fart på mitt kommando.

Ju mer jag jobbat med fågelhundar av olika raser, desto viktiga-
re anser jag att träningen är. Allt för många förare har tagit för lätt
på detta och senare fått problem med en trist och trög avance. 

DE FÖRSTA FÅG E LS ITUATION E R NA

Ståndet är kanske inte så mycket att orda om. Hur det brukar börja
kan du läsa om i avsnittet Från valp till vuxen, men en sak förtjänar
att poängteras. Man bör inte berömma eller prata fast en unghund
på ståndet. Än så länge vet du inte vad det är för hund du jobbar
med och vissa hundar kan i början stå lite väl hårt. Du kanske hel-
ler inte till hundra procent är säker på om det ligger någon fågel där
hunden står. Att i det läget berömma eller rent av att kommendera
fast den, kan ställa till problem. 

När väl hunden står fast och tryggt går jag upp till den. Jag bru-
kar ställa mig ett par meter snett bakom, detta för att hunden skall
ha möjlighet att se mig och för att undvika att ”trycka fram” den.
Kommandot, Ja, ger jag relativt tyst och utan att lägga krav i rös-
ten. Kommandot är redan välkänt för hunden, men när det kommer
i fågelsituationen kan unghundar uppträda på lite olika sätt. En del
hundar springer blixtsnabbt fram och reser fågel. Andra smyger
sakta och kanske etappvis. Med andra ord kan vad som helst hända.

Som förare ser jag till att följa med efter hunden när den börjar
röra sig framåt. Skulle hunden vara lite tveksam ger jag direkt upp-
muntrande beröm. Vill inte hunden gå fram alls, så höj inte rösten i

Dagny i ett stramt stånd

för en rapphönskull.

Startpistol i vänster hand

och en dummy i höger

hand beredd att kasta och

skjuta under träning av

fågelsituationer.

Hunden står för synintryck

av haren.
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ett försök att pressa fram den med att skrika JA! Försök heller inte
putta fram hunden med handen eller med foten, det kan ställa till
det ordentligt. Ge i stället ytterligare ett lågt uppmuntrande kom-
mando och spring själv fram och res fågel. Följer hunden med så
springer ni tillsammans ett par tre meter efter fågel under massor av
beröm.

När fågel kommer på vingarna låter jag alltid hunden förfölja
några meter under rikligt med beröm. Först därefter kommer kom-
mandot Stanna. Detta förutsätter givetvis att stannakommandot sitter
till hundra procent. Undvik att ge stannakommandot för snabbt till
unghunden! Hunden skall så småningom lära sig förstå att det är rätt
att försöka ta fågeln som sitter eller springer undan på marken, men
att det är förbjudet att följa efter fågel som flyger. 

Ett kommando som kommer alltför snabbt och hårt kan skapa
konflikt och osäkerhet om vad som egentligen är tillåtet och detta är
förmodligen den allra största anledningen till trög avance.

LÖPOR

När hunden står för fågelvittringen på en löpa, kan det många gång-
er vara bättre att kommendera ett lite lugnt och försiktigt sök ut i
stället för kommandot Ja. Chansen ökar att hunden tar sig an löpan
i ett lagom tempo i stället för att rusa rakt fram och missa både löpa
och fågel. 

På löparbete vill en del hundar ha alldeles för bråttom, så här
gäller det att du tänker jaktmässigt. Du lär inte få fälla någon fågel
om hunden rusar i väg ifrån dig och reser fågel på egen hand. Det
är inte heller praktiskt att hunden i tät terräng försvinner i skogen
så att du inte ser var den tar vägen. Vad du har att göra är helt enkelt
att ta till ett Stannakommando om hunden vill rusa i väg på löpan.
När du hunnit fram till hunden så blir det återigen ett försiktigt och
lågmält Ja eller Sök ut. Så småningom kommer de flesta hundar att
förstå vad det går ut på, att husse eller matte är med för att fågel ska
kunna apporteras.

Det finns också hundar som är alldeles för försiktiga på löpor,
lagom är som vanligt bäst. En hund som steg för steg smyger fram
efter en löpa resulterar i att fågeln springer framför dig hur långt som
helst utan att ta till vingarna. Här är det lite uppmuntran och beröm
som gäller så hunden förstår att den är på rätt väg. Vilken fart under
ett löparbete som är bäst är också beroende av vilken fågel som finns

Fågelvittring ska vara

positivt för hunden!
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därframme. Med en fasan på senhösten gäller det att hänga på i bra
fart om den ska komma på vingarna. När det gäller en tjäderlöpa har
jag själv fått lära mig att det bästa är att följa efter i promenadtakt
och det är vad jag gör och det tycks fungera bra. 

VAR IATION

I fågelsituationerna varierar jag avståndet och var jag står i förhål-
lande till hunden, när jag ger avancekommandot. Successivt ökar
jag avståndet från hunden upp till åtminstone ett tiotal meter. Det är
ibland praktiskt att låta hunden resa när du står mitt framför den,
det vill säga med fågel mellan dig och hunden.

Classic Dream’s Yupya, lång-

hårig weimaraner, ger efter

en något våldsam avance en

rapphöna en nära-döden

upplevelse.
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Att valpen eller unghunden reser fågel på eget bevåg bryr jag mig
inte om. Tids nog brukar den stå ordentligt och helt klart är det bäst
om hunden utan inblandning från min sida får klara ut hur den ska
handskas med fåglarna. Först när hunden fått tillräckligt med chan-
ser på fågel, kanske ett trettiotal fågelsituationer, och fortfarande
inte står ordentligt när den är sju–åtta månader gör jag något åt det. 

Av olika orsaker kan även äldre hundar börja tjuvresa, eller gå
för nära fåglarna och peta i väg dem, stöta fågel som det kallas.  Har
jag inte tillräcklig koll på unghunden är det lätt hänt att få problem,
särskilt om jag har fåglar i markerna som flyger dåligt. Hundar lär
sig då att det lönar sig att kasta sig över den fågel den stått en stund
för och att det faktiskt kan vara riktigt kul att jaga själv. 

Felaktiga beteende i fågelsituationer kan även bero på något fel
i nosen typ noskvalster eller annat, som sätter ned förmågan att
känna vittring. Du får självklart försäkra dig om att det inte är
något sådant som är felet innan du börjar åtgärda tjuvresningar.

Det är som regel inte svårt att komma till rätta med tjuvresningar.
Det som krävs är ett tillräckligt antal kontrollerade fågelsituationer.
Avvakta på lite håll och ge ett skarpt nejkommando när fågel stöts.
Det skapar osäkerhet hos hunden och brukar vara det som behövs.
Ofta räcker det med ett par tillfällen för att hunden skall hejda sig och
stå för fågel. Om jaktlusten är stor och hunden hård kan det behövas
lite mer handfasta korrigeringar, men som alltid i samband med fågel,
med stor försiktighet.

För de hundar som stannar, står en stund och sedan smyger när-
mare och närmare fågeln har jag nått de bästa resultaten genom att
inte på något sätt ingripa innan fågel ger sig i väg. Det vill säga inget
beröm när hunden står och inget nejkommando när den smyger.
Nejkommandot kommer först när fågeln tar till vingarna. Med mitt
nejkommando gör jag något som jag varnat för tidigare, men det har
fungerat för dessa hundar och i dessa situationer. Som alltid finns det
mer än ett sätt! Det finns duktigt folk som ger stannakommandot,
eller lägger hunden, så fort den börjar smyga på stånden, men då vill
det till att det också ligger en fågel där. Med andra ord, fundera på
vad du tror passar dig och din hund och försök.

Tjuvresning och stötar

Det gäller att hänga på

hunden under avancen

bland betorna.

Fågeln brukar ta till vingar-

na när den kommit fram till

kanten av betorna, men

ibland är det svårt att 

få skottläge.



R I S KE R

Med ett nejkommando direkt när fågel flyger riskerar du givetvis att
bromsa avancen, men de flesta hundar där jag jobbat med tjuvres-
ning har haft så stor jaktlust att detta inte varit något problem. I de
få fall jag märkt tendenser till dålig avance har det heller inte varit
några problem att lösa detta. 

Tomstånd har jag däremot fått på hundarna. Inte så konstigt,
vad jag gör är ju att göra hunden osäker och försiktigare inför fågel-
vittringen, men inte heller tomstånden har vållat problem på längre
sikt. Hundarna har snart lärt sig vad som gäller. Hur som helst, med
en hund som tjuvreser lär du inte få skjuta någon fågel, så något måste
du göra. Vänta kan du inte göra hur länge som helst.

LÄR DIG LITA PÅ H U N DE N

Ofta verkar det som om ståndet utlöser en lätt panik hos förarna.
Så fort de ser sin hund fatta stånd så blir det så himla bråttom att
hinna dit och låta hunden resa fågel. Visst är det kul med en lyckad
fågelsituation, det kan jag också förstå. Att man ibland snabbt vill
komma i närheten av hunden för att lättare kunna ta tag i ett felbe-
teende är också förståeligt. Ska man komma framåt i dressyren, gäl-
ler det ändå att försöka lita på hunden och att den står kvar tills
föraren kommer fram. 

Själv tar jag det oftast väldigt lugnt fram till hunden som står,
men hela tiden med ett öga på den och beredd att ge ett kommando
om det skulle behövas. Finns ett naturligt gömställe i närheten stäl-
ler jag mig gärna där en stund och ser vad som händer. Ofta händer
ingenting, fågel trycker snällt och hunden står kvar tills jag går fram
och uppmanar den att resa och då är allt väl. Det kan också hända
att den lilla ögontjänaren tröttnar och försöker sig på att ta pippin
på egen hand. Då gäller det att snabbt tala om att det där med att
resa fågel på egen hand är något som man bara gör en endaste gång
och att husse eller matte ser dig i alla lägen! 

Annat som kan hända är att fågel tröttnar och flyger i väg trots
att inte hunden rört en endaste tass. Detta är också en bra situation
att träna på och självklart är det bra att veta vad jycken nu tar sig
till om den tror att vi inte ser den. Ska vi fullt ut nyttja situationen
gäller det att vi behärskar oss och inte skriker Stanna så fort fågel
flyger! Det vi ska göra är att hålla tyst tills vi ser vad hunden gör.
Står den kvar eller sätter sig är allt väl, vänder den kanske om för
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Ge unghunden gott 

om tid att lära sig själv

hur den ska handskas

med fåglarna. 

att leta reda på mig som förare är det också okej, men får den för
sig att börja förfölja fågel och då, inte förr, är det dags att tala om
vad som gäller. 

Det kan också hända att fågeln väljer att promenera därifrån och
även då är det intressant att veta vad hunden tar sig till. Rusar hun-
den och försöker ta pippin när den börjar röra sig, då får du ingri-
pa, men om hunden sakta går fram för bättre vind eller trycka fast
fågeln och då råkar stöta den är det nog klokt att inte göra någon-
ting. Det beteendet är bara att acceptera och så småningom lär sig
hunden att fixa även en sådan situation. 

När jag läser igenom vad jag skrivit här ovanför borde kanske
rubriken på detta stycke varit Träna hunden så du kan lita på den i
stället för den rubrik jag valde Lär dig lita på hunden. Ty det är ju
faktiskt så att om vi tränar på rätt sätt från början, så kommer vi
ganska snart att ha en hund vi kan lita på.
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Tre viljor.



Med parsläpp menas att två hundar släpps samtidigt. På jaktprov är
det alltid parsläpp som gäller på fält och fjäll, i skogen däremot
släpps en hund i taget. 

Under jakt med kompisar görs ofta på samma sätt, åtminstone
om det finns tillräckligt med hundar.

Parsläpp ger en extra dimension åt jakten. Det är en upplevelse
att se två hundar jobba och konkurrera om att finna fåglarna.
Samtidigt ställer det också högre krav på lydnaden hos hundarna.
Det är inte kul att se sin hund springa förbi partnern när den står
för fågel, köra upp fåglarna och dra i väg med kullen över marken.
Det blir onekligen även frestande att vara olydig om ena hunden kör
upp en hare och driver den framför nosen på den andra.

TRÄNA

Det är träning som gäller och det är lika trist varje gång på ett jakt-
prov eller på jakt när någon släpper en hund som inte ens har så
pass hyfs och träning att den åtminstone låter bli att förfölja och
försöka leka med partnern. 

Visst, jag vet att alla hundar har varit leklystna unghundar någon
gång och det är helt okej. Innan du ställer upp på prov eller släpper
din hund om du är bjuden på jakt, bör du ändå ha tränat så pass att
din hund låter partnern vara i fred.

Du har säkert någon kompis som har en äldre rutinerad hund
som du kan få släppa din hund tillsammans med. När du gör detta,
se då till att korrigera med ett skarp nejkommando om din hund vill
förfölja eller leka. När den avbryter och tittar på dig vid nejkom-
mandot blir det som vanligt beröm och du skickar den med ett
eggande Sök ut åt motsatt håll som partnern springer åt. Jag lovar,
gör du så här tar det inte lång stund innan din hund förstår vad det
hela går ut på och jagar utan att bry sig om partnern.

Givetvis förutsätts här att din hund fått så pass träning i marker-
na att den vet vad som gäller, att det finns fågel att finna om man är
en dukig hund och jobbar på. Har den aldrig fått prova på fågel så
är det inte så konstigt om den tror att det är lek med andra hundar
det hela går ut på.

152

FÄLT-  OCH FÅG E LAR B ETE

Parsläpp
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Sekundering

En önskvärd egenskap hos våra stående fågelhundar är sekundering.
Med det menas att hunden fattar stånd, enbart på synintrycket av
partnern som står, utan att känna egen fågelvittring. Anlagen till
sekundering skiljer en hel del mellan olika hundar. Vissa sekunderar
fast på långt håll, andra mera tveksamt medan några helt saknar
böjelsen.

Jagar man med hundar i parsläpp är det mer eller mindre nöd-
vändigt att hundarna sekunderar. Om inte måste man åtminstone
kunna blåsa Stanna på sin hund när den är på väg fram mot en part-
ner som står. Kan man inte detta går hunden förmodligen upp vid
sidan av, eller rent av förbi partnern. Genom detta ökar konkurren-
sen mellan hundarna och risken är stor att de glider fram och pres-
sar upp fågel på vingarna.

TRÄNA S E KU N DE R I NG

Med de flesta av mina hundar har sekundering, så att säga, följt med
på köpet. Det är två hundar som inte har sekunderat från början,
min vorsteh Albin och min pointer Asco. Albin, som var en konkur-
rensmedveten herre, snarare ökade farten när han såg att en annan
hund hade hittat fågel och fattat stånd. Nåväl, för det mesta var han
lydig och stannade på min signal och på så sätt hankade vi oss fram
genom jaktproven.

Så småningom började jag träna mer medvetet på att få Albin att
sekundera. Jag lät en annan av mina hundar finna och stå för fågel
och sedan släppte jag Albin. Så snart jag såg att Albin fått syn på
hunden som stod och då ändrade riktning åt detta håll tog jag till
med ett rejält nejkommando följt av stannasignal om detta behöv-
des. Efter ett tag så blev det helt klart en förbättring och Albin
sekunderade så småningom riktigt bra.

För pointerns del löste jag det under en enda dag i Skåne när jag
gick som hundförare på en jakt med många fågelsituationer. Så fort
jag fick tillfälle, när någon av de andra hundarna stod för fågel, kopp-
lade jag Asco och gick sakta fram mot den andra hunden. Direkt jag
märkte att Asco såg den andra hunden stramade jag åt kopplet snabbt
och med ett litet försiktigt ryck. Så snart Asco stannade slackade jag
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kopplet igen. Jag lät honom sedan, med slakt koppel, stå och se hela
situationen med avance och skott för den andra hunden. 

Detta upprepade jag på samma sätt flera gånger och mot slutet av
dagen behövde jag inte använda kopplet för att stoppa honom, han
stannade själv. Sedan dess har Asco sekunderat fullt acceptabelt och
ofta på långt håll.

Något att tänka på om man har en hund som inte sekunderar är
självklart att inte gå med den i koppel fram till den hund som står. Så
fort man ser att den egna hunden observerat den hund som står, är det
dags att göra som jag beskrev här ovan. Upprepas detta tillräcklig ofta
är jag övertygad om att en bra grund lagts för sekundering. Valpens
ålder när jag medvetet börjar träna sekundering varierar från individ
till individ och avgörs av dess erfarenhet av parsläpp och fågelsitua-
tioner. Ett bra riktmärke är andra jaktsäsongen.

Cissi står för några fasaner 

och Asco sekunderar.

När vår valp har uppnått omkring ett halvt års ålder, och om detta inträffar

vid jakttidens början, finnes i de flesta fall inte något hinder för att genast

föra honom ut på jakt.

Ur boken Hund och Jägare, CM Pay 1917

’’
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Trög avance

Att orsaken till trög avance oftast är ett fel i dressyren, är de flesta
överens om. Att det dessutom skiljer mellan olika hundar hur fasta
ståndanlagen är från början, håller också många med om. Själv
misslyckades jag med min första vorsteh som från början hade en
riktigt bra avance. Efter en tid blev det en riktigt trög och ledsam
avance. Orsaken var, är jag övertygad om, att jag tidigt och konse-
kvent tog till ett rejält stannakommando så fort fåglarna började
röra på vingarna. Inte nog med det, den nu tröga avancen försökte
jag sedan korrigera genom att hjälpa fram hunden med en fot i
baken, men alla råd man får är inte goda. Detta är länge sedan och
förhoppningsvis preskriberat. 

Nåväl, om vi nu står där med en hund som är helt låst och väg-
rar att resa fågel så finns det flera saker att prova. En metod passar
inte alla hundar eller alla förare, det är upp till dig att avgöra vad
du tror passar dig och din hund. Att lossa en trög avance görs inte
på en förmiddag, så det krävs att du lägger ned tillräckligt med tid
vilken metod du än väljer. Att vela, prova än det ena och än det
andra, kommer bara att förvärra situationen. 

Innan du börjar måste du ha lydnad och kan stoppa din hund.
Försöka lösa en trög avance och samtidigt träna stadga i flog är inte så
lyckat. Är lydnaden så bra att du kan göra som jag rekommenderar
och visar i min träningsfilm, låta hunden under massor av beröm gå
efter några meter innan du stoppar den, har du alla utsikter att lösa
problemet med avancen.

Här kommer några förslag på metoder som jag själv och andra
förare använder för att lösa problemet. 

KON KU R R E N S 

Du går upp med en annan hund strax bakom den hund som står och
låter denna hund gå förbi och resa fågel. Det räcker givetvis inte att
man gör detta en gång, men efter tiotal gånger har det ofta löst sig.

Blir det sedan några tillfällen när hunden får ta några fåglar,
både fåglar som hunden ser och sådana som trycker, brukar det
väsentligt öka på farten i avancen. Det enda du behöver tänka på är
att du kan förstöra eventuella anlag för sekundering hos den hund
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som får gå förbi och resa, så försök hitta en hund där detta inte spe-
lar någon roll. I stort sett kan vilken hund som helst användas. 

TA TI LLBAKA H U N DE N

När hunden står går du fram försiktigt och kopplar den, leder till-
baka den några meter och skickar den igen. En variant på detta är
att du bär tillbaka hunden och sedan skickar den.

KRYPVAR IANTE N

En annorlunda variant som jag aldrig provat tar jag med eftersom
jag vet att den fungerat för åtminstone en riktigt låst hund. 

Det var när en förare som i riktigt snårig buskterräng blev tvung-
en att krypa fram till sin hund när den stod för fågel. När föraren i
den här låga positionen gav resningskommandot blixtrade den
annars så tröga hunden fram och reste. Detta visade sig fungera mer
än en gång och en möjlig förklaring är att hunden upplevt hot när
föraren upprest över hunden krävt avance. Det här är väl något, till
skillnad mot öviga metoder, man bara behöver prova en gång.
Fungerar det, är det bra, men om inte så är ingen skada skedd. 

LÖVR US KAN

Här kommer en lättsam variant som under senare tid har spridit sig
i fågelhundskretsar. Ett rykte gör gällande att den ursprungligen
kommer från en tränare i Danmark. Jag har själv provat den på ett
antal hundar och visst, på ungefär hälften av hundarna har det fun-
gerat alldeles utmärkt, men på den andra hälften inte alls. 

Du tar helt enkelt och bryter av en pinne på en och en halv till
två meter med en liten lövruska kvar i toppen. När hunden sedan
står för fågel går du fram bakom hunden och samtidigt som du ger
ditt avancekommando för du fram lövruskan mellan bakbenen på
hunden. Prova gärna, det kan inte göra någon skada och ibland blir
man förvånad hur bra det fungerar.

E N NY M ETOD ATT LÖSA TRÖG AVANCE 

Rubriken kanske inte stämmer med verkligheten, men själv har jag inte
läst om eller sett någon som tränat på detta sätt. I en utgåva av trä-
ningstipsen skrev jag att jag höll på med ett ”nytt sätt” att jobba med
trög avance. Det började med att jag fick hand om en hund som var
helt låst och där ingen av de vanliga metoderna hjälpte. Eftersom den

Ge beröm i stället för 

att skrika Stanna så 

fort fågel flyger så 

slipper du trög avance.
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hunden och nu ytterligare ett antal, mer eller mindre helt låsta hundar,
av olika ras fick en riktigt bra avance ska jag försöka beskriva hur jag
lagt upp träningen.

TÄN K E FTE R…

Glöm det där med fåglar en stund och tänk efter vad det egentligen
är att du vill hunden ska göra på ditt kommando. Just det, den ska
rusa med full fart rakt fram. Svårare moment har du säkert lärt din
hund. Vad du således ska göra är att lära din hund att kommandot
Ja, eller vilket du använder, betyder att den i alla situationer ovill-
korligt, och med bra fart, måste kasta sig i väg rakt fram, oavsett om
det ligger en fågel framför nosen eller inte. Tidigare har ju egentli-
gen avancekommandot, Ja, betytt ”nu får du göra vad du vill”.

Poängen är att när du tränar utan fågel kan du, och ska du, ställa
ovillkorligt krav i momentet. När du korrigerar eventuell olydnad inför
kommandot riskerar du inte att något obehag förknippas med fågel.

Börja med att fundera över i vilka situationer din hund är lite
tveksam eller långsam att utföra ett kommando, men samtidigt
situationer där du känner att du lätt kan påverka just din hund att
göra det snabbare. Några exempel kan vara vattenigång, hoppa in i
bilen, gå in i hundgården, springa fram mot en apport, gå in eller ut
genom dörren och så vidare. 

Notera att det är väsentligt att verkligen hitta situationer där
hunden är lite tveksam och långsam. Det vill säga situationer där du
behöver ställa krav och korrigera hunden för att det ska bli en för-
bättring. Självklart väljer du inte vattenigång till en hund som är liv-
rädd för vatten, eller springa fram mot en apport för en hund där
inte själva apporteringsmomentet är befäst, och så vidare.

HA I NTE B RÅTTOM

Att lösa en ordentligt låst avance tar tid om du ska lyckas med att få ett
bra och bestående resultat. Tränar du dagligen, gärna några gånger om
dagen, så rekommenderar jag att du lägger ned åtminstone två till tre
veckor på grundträningen, helt utan fågel. Har du för bråttom och
slarvar med grunderna får du garanterat bakslag och ett än värre
jobb. Träningen ska helt enkelt bli lite av en hjärntvätt precis som
när du tränar stannakommandot på rätt sätt.

När jag skriver utan fågel menar jag att du absolut inte skall försö-
ka prova att få hunden att resa fågel under denna tid. Jag har jobbat
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så att hundarna gärna fått följa med till voljärerna och se fågel. Har
det inträffat att hunden fattat stånd för någon fågel ute i markerna har
jag bara gått fram och kopplat och gått därifrån utan att göra någon
affär av det.

MJ U KSTART

Se först till så hunden får massor med positiva upplevelser av avan-
cekommandot. Använd kommandot i alla lägen då hunden vill i väg
på något kul. Du har förmodligen gjort detta tidigare, men repeti-
tion och intensivträning kan behövas. Att låta hunden, med ett Ja gå
direkt i kastet av några dummies eller godbitar, är en övning som
brukar fungera bra. Mot matskålen är ett annat exempel.

DE N FÖRSTA ÖVN I NG E N

Vi tar som ett exempel att gå in i hundgården. Det är ju inte ovanligt
med hundar som tvekar eller drar benen efter sig när det är dags att
bli instängd. Hunden vet vad det är frågan om när du i koppel går
fram med den mot hundgården och öppnar dörren. 

Sätt hunden kopplad någon meter framför dörren. Skapa förvän-
tan hos hunden på att något skall hända genom ditt kroppsspråk och
ditt sätt att agera. Vänta några sekunder och sedan ger du komman-
dot Ja. Vänta inte på att hunden ska promenera in i gården utan bråk-
delen av en sekund efter kommandot ger du ett lagom anpassat ryck
framåt i kopplet. Hunden åker in i gården och som vanligt berömmer
du efter en korrigering. Ta ut hunden igen och upprepa samma sak ett
par tre gånger. Har du gjort rätt så kommer hunden redan efter några
få gånger att sitta lite löst framför dörren och kasta sig in i gården så
fort den får kommandot. Fortsätt med samma procedur under några
dagar.

KASTKE DJAN KOM M E R FRAM

Att du skulle använda koppel i första övningen var helt enkelt för
att hunden inte skulle ha minsta chans att kunna smita undan kom-
mandot. Detta är väsentligt för att du ska lyckas i fortsättningen.
Men först en liten repetition med en kastkedja. Det är en liten ked-
jestump, typ kedjehalsband, anpassad i storlek och tyngd efter den
hund du jobbar med. 

Du gör nu om samma övning som tidigare vid hundgårdsdörren,
men nu med okopplad hund. Om hunden, nu när den märker att

Ett rappt Ja! ska alltid få

fart på hunden.
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kopplet inte är på, tvekar vid kommandot så kommer kastkedjan i
baken på den. Det behöver inte, och ska inte, vara något hårt kast.
Det fungerar ändå bra som en påminnelse. 

Hunden får helt enkelt lära sig att oavsett koppel eller inte så
måste den reagera snabbt efter avancekommandot.

VÄXLA MOM E NT OCH KOR R IG E R I NGAR

När allt går som tåget och hunden kastar sig in i hundgården på ditt
kommando växlar du plats och träningssituation. Som jag sa tidiga-
re bör du själv veta vad som kan passa, men försök ta det stegvis
och spara det du tror kan vara svårast till sist, men då menar jag inte
avancen mot fågel. I princip jobbar du hela tiden på samma sätt som
vid hundgården. Det väsentliga är att du är beredd att blixtsnabbt
korrigera om hunden inte utför vad den ska tillräckligt snabbt. 

Var inte rädd för att öka kraften i korrigeringarna om det
behövs. Växla gärna metod för korrigeringarna, använd din fantasi.
Hunden ska inte kunna se på dig eller på ditt kroppsspråk vad du
tänker använda. Kastkedjan är bra och ofta räcker det med en
påminnelse i form av ett litet rasslande med den för att bli action.
Men som sagt, att byta metod då och då är viktigt.

VATTE N IGÅNG

Har jag en hund som går i vatten lite trögt kanske detta kan vara ett
bra moment att avsluta grundträningen med. Tänk på att stranden
du tränar vid inte får vara långgrund eller dyig. Du ska se till att hun-
den kommer i och den får sitt beröm direkt efter kommandot, men
visst, vill du vada med hunden i en dyhåla så är det okej för mig. 

En låg strandkant med djupt vatten nästan direkt är det bästa. Vid
vattnet kan det ibland vara bra att börja med kopplad hund, läs lite
mer om detta i avsnittet Vattenarbete. Kasta i en dummy först, om det
behövs, men använd inte apportkommandot. Det är självklart avance-
kommandot som gäller även här när det är dags att skicka i hunden.

Har du börjat träningen med att kasta en dummy så växlar du
efter några gånger till att skicka hunden utan kast, men direkt den
simmat några meter kastar du en dummy som belöning i samband
med berömmet. Om du nu tillhör dem som startar din hund på jakt-
prov så har du på köpet fått en hund som har vattenpassion. Åtmin-
stone verkar det på mig som om egenskapen vattenpassion ibland
enbart betygsätts efter hur snabbt hunden kommer i vattnet.

G RAN E N OCH B US KE N

Innan du låter hunden komma för fågel ska den genomgå examens-
provet och det är en otroligt bra övning. I markerna bör du kunna
hitta en stor tät gran, med grenar ned till marken. Om inte så byt ut
granen mot ett tätt buskage. Ställ hunden vid sidan en knapp meter
från granen, eller busken. Har du tränat som du ska kommer hun-
den att på ditt snärtiga kommando Ja rusa rätt in bland grenverket,
om inte är det hög tid att du talar om vem som bestämmer. 

Lite uppmuntran i den här övningen kan du fixa genom att i för-
väg se till att det inne i tätningen ligger en apport som belöning,
gärna ett vilt. Se till, om du lägger ut en apport, att du kör övningen
i medvind, annars blir det för lätt och gör inte avsedd verkan.

N U TI LL VE R KLIG H ETE N

Har det gått några veckor och allt fungerar som det ska utan att du
behöver korrigera, är det dags att ta med fågelvittring i bilden. Du
ska nu ha en hund som på ditt kommando kastar sig fram utan tve-
kan i alla lägen där det tidigare har gått lite trögt.

De första fågelsituationerna bör du ha full kontroll över. Med det
menar jag att du ska veta var fågel finns och att det är åtminstone en
som inte sprungit i väg när den märker att hunden är i närheten. En
rapphöna som du sätter ut på en plats med lagom vegetation brukar
fungera fint. Släpp hunden i rätt vind en bit från fågel. När hunden
sedan står ser du till att vara beredd med kastkedjan, eller den korri-
geringsmetod du tycker fungerar bäst. Troligtvis behöver du inte ta
till någon korrigering.  Förmodligen kommer du i stället att bli glatt
överraskad av hur bra det fungerar nu. 

Glöm inte, när fågel kommer på vingarna skall det komma ett
beröm värt namnet, innan du kommenderar stanna. Hunden skall
verkligen känna att den gjort rätt när fågel lyfter!

Om det trots allt skulle behövas en korrigering får du inte tveka!
Det är inga som helst problem att korrigera. Du har under lång tid
vant hunden vid att kommandot är ovillkorligt och att olydnad inte
lönar sig. Hunden är helt enkelt van vid att det kommer en korrige-
ring i en situation där den inte lyder avancekommandot. 

Skulle du förfalla till att stå där och återigen upprepa en vädjan
om att hunden skall vara så snäll och resa fågel åt dig är det kört.
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NÄR DET I NTE HAR GÅTT B RA

Då och då kommer folk hit med sina hundar och vill ha hjälp med
avancen. På min fråga om och hur de har försökt lösa problemet är
det en och annan som säger sig ha tränat precis som jag har beskrivit,
men examensprovet fungerar ändå inte. 

Med andra ord har träningen utan fågel varit helt otillräcklig och
förarna har provat på fågel för tidigt. Vill du prova den här meto-
den så tänk efter först om du har och vill lägga ned den tid som
behövs, om inte välj en annan metod.

VÄL ANVÄN D TI D

Som jag nämnde inledningsvis tar träningen tid och måste så också
göra för att resultatet ska bli bra. På hundar jag själv tränat samt ett
par hundar som vänner till mig tränat med denna metod har resul-
tatet varit väl värt tiden. 

BÄTTR E ATT GÖRA RÄTT FRÅN BÖRJAN

Trög avance är en styggelse och som alltid är det bäst att förebygga
problemen innan de uppstår. Det sker lättast genom att undvika att
bråka med hunden i fågelsituationer. Dessa skall alltid vara positiva.
Har du problem med eftergångar och/eller knallapporter, så lös detta
genom att förbättra ledarskap och lydnad på annat sätt än i fågelsi-
tuationer. Lägg även tid på den grundläggande träningen för en bra
avance på det sätt som jag beskrev tidigare i detta avsnitt
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Även Albin kunde bli trött.
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Knallapportering

Med knallapportering menas att hunden utan kommando ger sig i
väg och apporterar direkt efter skottet. En och annan hund väntar
någon sekund och ger sig i väg när fågeln dimper i backen.
Fallapportering kanske detta ska kallas. 

Alltnog, du som har problem med knallapporter vet vad som
avses, även om det finns de som hävdar att knallapport inte är något
större problem. Det är i och för sig inte många som tycker så, de allra
flesta vill nog ha en hund som väntar på kommandot. Det är inte
trevligt när hunden ger sig i väg för att apportera direkt efter skottet
och samtidigt springer upp de fåglar som fortfarande trycker i riset.
Allra minst om det är den enda kullen du hittar den dagen.

FÖR E BYGG

Det är lätt att säga att man ska göra rätt från början, och onekligen slip-
per du ifrån många problem om du tänker lite framåt när du jobbar med
din valp eller unghund. Ta med ett par dummies på promenaderna med
unghunden och lär den att inte på eget bevåg springa efter när du kastar.

Börja med att träna när hunden sitter vid din sida och som nästa steg
när den går vid sidan eller håller till en bit ifrån dig. När unghunden är
skottvan lägger du givetvis till skott då och då i samband med kastet. 

Samma träning kör du självfallet med den äldre hunden, om du
inte är säker på att det fungerar till hundra procent. Förvånansvärt
många relativt rutinerade hundar som jag sett har svårt att lugnt
titta på när det smäller ett skott och några dummies flyger i luften.

Särskilt vanligt är detta under fullbruksprovens sträckjaktsmo-
ment. Helt onödigt egentligen, tillräcklig träning med gammal heder-
lig passivitetsträning bör kunna råda bot på detta. Givetvis under
förutsättning att hundens mentalitet inte är helt uppåt väggarna.

R I KTIGA FÅG LAR

Kan du inte hålla hunden lugn när det är dummies i luften blir det
betydligt svårare när det är fågel som flyger. Se till att allt fungerar
bra innan du går vidare. Nästa steg i träningen blir att du tränar på
samma sätt som jag beskrev tidigare, men med olika fåglar i stället
för dummies. En frysbox med apportvilt har du givetvis därhemma.
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TRÄN I NG I  JAKTS ITUATION E R

En bra träning som jag använder mig av är att under fågelträningen på
fälten ha med mig en död fågel i bakfickan på västen. En ripa är per-
fekt eftersom den syns bra. När hunden stått för fågel och jag låter den
resa kastar jag den medhavda fågeln i samband med skottet. 

Är det knallapport som är problemet, och det var ju det jag skulle
berätta om här, så gör jag kastet ganska kort och givetvis så hunden ser
fågeln och blir frestad. Går hunden i skottet har jag den på nära håll
och kan göra en snabb korrigering. Sitter hunden kvar i skottet är det
ett bra tillfälle att vänja den vid att det inte är apportering som gäller
varje gång det smäller. Alltså går jag och hämtar fågeln själv då och då.

Ytterligare en stor fördel med att lägga ned lite jobb på att ha
med sig en fågel, även för hundar som inte knallapporterar, är just
apporteringsmomentet. För dessa hundar kastar jag fågeln åt mot-
satt håll, i förhållande till den riktning den resta fågeln flugit, för att
inte hunden ska se den fågel jag kastat. När jag då vänder mig om
och kommenderar apport vill hundarna de första gångerna gärna ge
sig i väg åt samma håll de har sett fågeln flyga. Rätt snart, om jag
nu tränar flitigt, lär de sig att när apportkommandot och tecknet åt
vilket håll de ska leta kommer så är det där fågel ligger. Med andra
ord, att det som vanligt lönar sig att lita på husse eller matte.

Dalripa, en mycket vacker

fågel – och god.

En lyckad fågelsituation

för unghunden lockar fram

den sanna glädjen hos

husse.
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Skottvana och skotträdsla

När kan hunden vänjas vid skott, är en vanlig fråga och svaret är
inte helt enkelt. Hos mig hör valparna ett och annat skott redan de
första veckorna i livet, men då givetvis på långt håll. Ofta är det
någon form av hundträning på gång här hemma och startpistolen
används flitigt.

Lite mer medveten skotträning är det ingen som helst brådska med
och det är nog klokt att vänta tills valpen hunnit bli åtminstone ett
halvår gammal. Själv börjar jag gärna med typ ollonpistol för att
sedan gå över till sex eller nio millimeters startpistol eller hagelbössan. 

De första skotten sker på håll och då låter jag någon annan skju-
ta så jag kan ha uppsikt över valpen. Pratar vi om jakthundar så har
det aldrig hänt att jag haft några problem med negativa reaktioner.
Skulle du trots allt se att hunden visar obehag inför skottet gäller det
att du själv är nollställd och inte på något sätt försöker trösta den
eller tycka synd om den. 

Det är bra att ha med en vuxen, skottvan hund om man befarar
att unghunden kan komma att bli påverkad av skottet. Är den övri-
ga flocken trygg så är jag övertygad om att det blir ett stöd för ung-
hunden.

GÅR DET ATT BOTA E N S KOTTRÄDD H U N D?

Man brukar skilja mellan en hund som är skottberörd och en hund
som är skotträdd. Den skottberörda hunden reagerar på skottet
genom att bli lite låg, men fortsätter att jobba. Den skotträdda hun-
den kan, när det är som värst, springa hem eller till bilen och ligga
där och skaka. 

Orsaken till att hunden är skottberörd eller skotträdd kan variera.
För vissa hundar är det den mentala konstruktionen som helt enkelt
inte är bra, det vill säga skotträdslan är medfödd. Det kan också vara
så att hunden har upplevt obehag i samband med skott och man pra-
tar då om en förvärvad skotträdsla. 

Förvärvad skotträdsla är exempelvis den hunden som varit med
när barnen lekt med knallpulverpistoler och fått krutstänk över
nosen i samband med smällarna. Ett annat exempel är min gamla
schäfertik som låg hemma ensam när åskan gick och fick hallam-
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pan i huvudet och säkerligen såg ett gnistregn när åskan slog ned i
närheten av huset. Fyrverkerier på nyårsafton var ingen höjdare för
den hunden. 

Den riktigt skotträdda hunden kan man förmodligen förbättra
situationen något för, men om det någonsin går att få den helt bra
är jag tveksam till. För hundar som är skottberörda finns många
exempel på att de efter träning fungerat hur bra som helst i skott-
situationer.

LÅT DET TA TI D

Nåväl, hur ska jag jobba för att inte förvärra situationen om jag ser
att min hund reagerar med olust vid skott? Det är egentligen bara
ett enda sätt att träna som jag brukar rekommendera och det är att
vänja hunden vid svaga skott på långt håll och sedan jobba sig när-
mare och närmare hunden. Jag vill ha någon form av kommunika-
tion med skytten när jag jobbar med hunden och skulle den bli allt-
för pressad vill jag ha möjlighet att få till ett eld upphör.  Ibland är
mobiltelefonen bra att ha.

Under skottlossningen gör jag något som är kul och dessutom
vardagligt för hunden. Lek med andra hundar eller trevliga appor-
teringsövningar där jag leker upp hunden och låter den gå i kastet,
och så vidare. 

Jag visar inget intresse för skotten, ger inget extra beröm till hun-
den eller något annat som signalerar att skott är något att bry sig om.

De första gångerna blir det långt mellan skotten och träning
under ganska kort tid. Störningen ökas undan för undan och så små-
ningom kan det bli skott och kast med apport eller vilt, precis om vid
ett öppenklassvatten.  Låt det ta sin tid, här gäller att skynda lång-
samt!

I N S PE LADE LJ U D

För hundar som har problem med det mesta som smäller och låter
finns inspelade ljudband med exempelvis nyårsfyrverkerier, skott
och lite av varje. 

Det finns de som säger sig ha uppnått betydande förbättringar
för sina hundar genom att på låg volym vänja hunden vid olika
skrämmande ljud på detta sätt.
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Ringning och blinkning

Då och då förekommer i fågelsituationer det som brukar kallas ring-
ning och blinkning. Blinkning är det beteende som en och annan hund
visar när de skickas fram för att resa fågel, men i stället för att gå rakt
på fågel viker undan från fågelvittringen och går åt sidan, bort från
fågeln. Hunden verkar helt enkelt rädd för fågelvittringen. De flesta
är överens om att orsaken till detta är felaktig dressyr. 

Ringning beskrivs ibland som ett liknande beteende, även här går
hunden åt sidan, från vittringen och försöker hitta en ny infallsvinkel
där den fattar stånd igen. Ibland reser hunden fågeln efter nytt kom-
mando, direkt från detta nya läge. 

Det kan också hända att den återigen går runt till en ännu en ny
plats och ställer sig där. Det kan behövas flera kommandon för att
få hunden att verkligen gå på och få upp fågeln på vingarna. Även
här är nog orsaken ofta ett fel som skett under dressyren, men
ibland kan man fundera om det är dressyrfel alla gånger? Med ring-
ning kan också menas de sällsynta fall där vissa hundar, med en
löpande fågel eller en kull framför sig, uppför sig som en vallhund
och går ifrån löpan för att slå en ring runt fåglarna och stoppa dem.

Hos mina egna hundar har jag sett både blinkning och ringning.
Min första tik, Birdie, utvecklades under en period till blinkare och
orsaken var helt klart ett rejält fel i dressyren. Dagny, som onekligen
är en av de bättre hundar jag haft, har visat sig ringa fågel någon
gång då och då. Första gången var det vid ett par tillfällen under
fasanjakt. Efter lite träning fick jag bort det och inte förrän några år
senare såg jag det igen. Även denna gång på fasaner som tryckte i
högt gräs.

Självklart har jag funderat över orsaken. Den förklaring jag har
kommit fram till är att jag nog lik förbaskat hade gjort ett fel. Som
alla andra är jag ganska sugen på att fälla fågel när det är jakt, sär-
skilt under skogsjakten. Om hunden under jakten stöter fågel är situa-
tionen förstörd och då blir man inte glad. Själv har jag svårt att hålla
tillbaka ett ”neeej, så gör man inte” när mina hundar stött fågel. En
elithund tycker jag ska se åtminstone lite skamsen ut när det skett. 

Dagny är en ganska vek och känslig hund, som dessutom ytterst
sällan stöter fågel, men under de första jaktdagarna på skogsfågel
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hände det ibland och här är jag ganska övertygad om att orsaken till
ringningen har sin grund. Jag har inte kunnat hålla inne med mitt
Nej och hon har blivit rädd för att göra fel och alltför försiktig i
fågelsituationerna. Det kan också vara så att jag missuppfattat
situationerna och att det i stället var Dagny som hade rätt och
genom sin ringning försökte stoppa en fågel som försökte smyga sig
i väg och hade en husse som inte förstod hur klok hon var. Vem vet?

NÄSTAN ALLT GÅR ATT LÖSA

Som vanligt gäller det att koncentrera träningen på det som är fel.
Backa tillbaka några steg och precis som vid unghundsträningen se till
att du är säker på att fågelvittringen är positiv. Spring med fram vid
resningen, ge beröm och Stanna först när hunden sprungit några meter.  

Titta sedan på din hund ordentligt vid fågelsituationerna och stude-
ra hur den gör. Vissa hundar börjar alltid röra sig åt samma håll, höger
eller vänstervarv, när du ger resningskommandot. Har du en sådan
hund kan det räcka med att du några gånger ställer dig på den sida
hunden brukar gå mot. Ofta går den då rätt på fågel och får den på
vingarna. Glöm nu inte att berömma och springa med några meter!

Har du en hund som ringar än åt höger och än åt vänster är mitt
förslag att du lugnt kopplar upp hunden på ståndet, ger resnings-
kommandot och mjukt och varligt under uppmuntran går eller
springer med rakt på fågel och reser. Skulle du ha en hund som vill
börja ringa direkt du närmar dig är det inte mycket annat att välja
på än att stoppa det här med ett försiktigt stannakommando.

Fasanen löper, liksom 

tjädern, undan för hunden

eller när andra faror hotar.



Med rapportering menas att hunden efter en stund lämnar sitt
stånd, letar rätt på föraren och sedan går tillbaka och ställer sig för
fågelvittringen igen. Vissa hundar rapporterar spontant, utan att
man behöver lära dem. 

Självklart är det suveränt med en hund som rapporterar. Det är
nästan ett måste om du jagar skogsfågel, men även om du jagar på fjäll
och fält, hamnar du någon gång i situationen att hunden är spårlöst
försvunnen och med all säkerhet står för fågel någonstans. 

FÖRSTÖR I NTE E N NATU R LIG RAPPORTE R I NG

Fler hundar än vad man kan tro har rapportering med sig i bagaget.
Är du bara uppmärksam på signalerna från din hund har du myck-
et gratis. Se till att verkligen titta på din hund när den kommer till-
baka till dig om den varit borta en stund under sök i skog. Kanske
kommer den fram till dig för att sedan vilja vända tillbaka åt samma
håll? Mer än en förare jag sett har då irriterat stoppat hunden för
att skicka i väg den åt andra hållet där marken, enligt förarens syn
på det hela, inte blivit avsökt. Var försiktig med detta, det kan löna
sig att låta hunden göra som den vill och i stället följa efter. Bli inte
förvånad om du då hittar din hund snyggt och prydligt i stramt
stånd.

SVK: s jaktprovsregler från 2002 säger dessutom att om en hund
ska kunna få fältbetyg åtta eller högre på skogsproven bör hunden
kunna visa rapportering. Notera då att som rapportering räknas
även inkallning från stånd. Det är detta jag föredrar att träna med
mina hundar och vad jag kommer att berätta om här.

BÖRJA I NTE FÖR TI DIGT

Drygt ett år vill jag att hunden ska vara innan jag börjar jobba med
inkallning från stånd. Egentligen är det kanske mer en fråga om
erfarenhet och lydnad än åldern på hunden som är avgörande. För
mina hundar stämmer nog dryga året ganska bra. Du ska vara säker
på att din hund har fått en viss rutin på fågel och står fast och sta-
digt innan du börjar träningen.

Fem minuter är ett bra riktmärke för den tid jag vill vara säker
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på att hunden står innan jag börjar med inkallning från stånd, längre
tid än så har jag för övrigt sällan tålamod att vänta.

I NTE BARA LYDNAD

Inkallning från stånd låter kanske inte så mycket märkvärdigare än
all annan inkallning och visst är det så. Har vi tillräcklig lydnad
kommer hunden att lämna ståndet, men innan dess är sannolikheten
stor att den först reser fågeln och då har vi inte mycket glädje rap-
porteringen. Det är här vi ska sätta in träningen, men hur bra inkall-
ning vi än anser oss ha, så krävs det lite extra för att få hunden att
bryta ett stånd.

PÅ NÄRA HÅLL

De första inkallningarna brukar jag börja med när hunden står för
fåglarna i utsättningsburar eller voljärer. Här kan inte så mycket gå
snett och här kallar jag även in unghundarna då och då. Så småningom
lär de sig ändå att fågel i bur inte är något att bry sig om. Skulle hun-
den inte lyda kan jag lätt korrigera om det behövs. 

Givetvis är kravet för att gå vidare till nästa steg, att hunden kom-
mer på inkallning med pipan under dessa övningar. Under senare trä-
ning använder jag inte fågel i bur.

KONTROLLE R BARA S ITUATION E R

Som vid all inkallningsträning när jag inte är hundra procent säker
på lydnaden, måste jag ha hunden inom synhåll när jag ger kom-
mandot. Lydnaden är snabbt förstörd om hunden vid några tillfäl-
len får kommandot utan att behöva lyda. Med andra ord väntar jag
tills jag har en fågelsituation där hunden står fast och bra och jag
själv befinner mig relativt nära, men gärna gömd för hunden. 

I N KALLN I NG E N

Hur länge jag väntar innan inkallningen är beroende av den hund
jag jobbar med, men vänta hellre lite för länge än kalla in för tidigt.
När hunden börjar slappna av och vrida på huvudet bör komman-
dot, signalen, komma. 

Kommer hunden är allt väl och jag väntar till den hittat mig och ger
då beröm och uppmuntrar med Var har du pippin? eller Sök ut. De förs-
ta gångerna bryr jag mig inte om ifall det går för fort när hunden spring-
er tillbaka till ståndet. Att dämpa hastigheten kommer senare.
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Om hunden, vilket har hänt mig några gånger, reser fågeln i stäl-
let för att komma direkt när jag kallar så ger jag ett snärtigt nejkom-
mando. Har jag hunnit så långt i träningen att jag börjar träna
inkallning från stånd ska det räcka med nejkommandot för att den
snart ska förstå vad som gäller. 

Om ingenting händer är det ju frågan om ren olydnad på en
inkallningssignal. Jag tar till ett nejkommando och kompletterar
med ett skarpt Hit. Händer det fortfarande inget undviker jag att
bråka med hunden just här. I stället kopplar jag och tar med den ett
femtiotal meter bort från fågeln. Här och med hunden i koppel, ser
jag till att påminna den om vad som gäller när jag blåser inkall-
ningssignal. 

Ganska omgående släpper jag hunden mot fågel igen, men redan
efter några meter kallar jag in. Dels vill jag se att det fungerar, dels
få möjlighet att ge beröm när det fungerar, vilket kanske är det vik-
tigaste. När jag släpper igen får hunden gå fram, stå och sedan resa
fågel.

FORTSATT TRÄN I NG

Under den fortsatta träningen ser jag framför allt till att jag inte har
för bråttom med att öka avståndet till hunden i de fågelsituationer
när jag tänker kalla in. Jag vill dessutom att hunden har ett antal
enkla fågelsituationer, alltså där jag inte kallar in. I dessa situationer
varierar jag tiden innan jag går fram, låter hunden resa och förhopp-
ningsvis fäller jag fågel.  

På relativt kort tid har momentet fungerat för mina hundar,
inklusive min pointer. Möjligen tog det lite längre tid för en vorsteh
som ligger åt det hårdare hållet. Ibland rapporterar hundarna spon-
tant om jag väntar för länge med att kalla in. Någon gång har det
hänt att de lämnat ståndet lite väl snabbt. Det kanske beror på husse
som kallat in lite väl snabbt och kanske lite väl ofta.

H U N DE N FÅR I NTE S PR I NGA I FRÅN DIG

När du så småningom börjar praktisera inkallning från stånd under
jakten kanske du upptäcker att hunden har lite för bråttom tillbaka
till fågeln. Här är det stor variation mellan olika hundar och även
stor variation med hur lätt eller svårt det är att lära dem att gå till-
baka i ett tempo så du hinner med utan att behöva plöja fram som
en stridsvagn i tätskogen. 

Den tid du lägger ned 

på att lära din hund 

rapportering kommer 

du aldrig att ångra.
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Går det för fort gör du på precis samma sätt som jag beskriver
att du ska jobba med hunden under löparbete, som du läste tidiga-
re. Det vill säga ett stannakommando så fort hunden kommer för
långt ifrån dig, ett tiotal meter kanske och sedan ett lågmält och för-
siktigt Sök ut när du kommer ikapp hunden igen.

DU S PARAR PE NGAR OCH M I LJÖ

Alternativet till inkallning från stånd, eller rapportering, är att inve-
stera i någon form av beeper eller ståndindikator. För den oinvigde
kan jag berätta att detta är elektronikprylar, dyra sådana. Dessa
tutar lite då och då när hunden springer och låter som sirenen på en
liten brandbil när hunden står för fågel. På så sätt kan de som inte
har inkallning på sina hundar ändå finna både hund och fågel. 

Okej, jag vet att det kan vara bra ibland, särskilt på senhösten när
fågel kanske lättar om du kallar in hunden, men jag missar hellre en
och annan fågel än blandar in elektroniken. Upplevelsen du får när
hunden kommer fram och med blicken berättar för dig att ”nu har jag
fågel på gång” är helt klart väl värd all träning du lagt ned. Känslan
av att jaga med en verkligt jaktkompis är aldrig så stor som då.

Att ligga intill husse och

bara titta på när övriga 

tränar är minst lika viktigt

som själva träningen.
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Rådjursrenhet

Rådjur står det i rubriken, men givetvis kan du träna på ungefär
samma sätt för att ta bort intresset även för annat vilt än rådjur. Att
få hunden rådjursren är inte svårt. Åtminstone inte om vi pratar om
unghundar, eller hundar som inte redan skaffat sig ovanan att för-
följa otillåtet vilt. 

Det svåraste är nog att få tillräckligt med rådjurskontakter. Visst,
undantag finns och ibland kan det vara lätt att missa att den där
oskuldsfulla varelsen man har med sig förvandlas till en tystgående
superdrever när den försvinner en stund och man tror att den letar
fågel. Det går väl an med hundar som skäller när de syndar, som
många av de kontinentala stående hundarna gör, men jag måste
erkänna att jag under en tid missade att min lilla pointer Asco drev
rådjur så det stod härliga till. Det var inga dåliga drev heller, hade
han skallat borde det ha räckt till åtminstone ett tredjepris på dre-
verklubbens prov.

Som alltid underlättar det att ha bra kontakt med hunden och ett
fungerande nejkommando är en förutsättning innan du börjar trä-
ningen.

SYN I NTRYCK

Jobba först bort lusten att förfölja på synintryck. När du ser att
hunden får syn på rådjuren, och visar intresse av att springa efter,
ger du omedelbart ett kraftigt nejkommando. Behöver du förstärka
med en korrigering så gör detta omgående. 

Som vanligt är det bra att titta på svansen när du gett en korri-
gering. Viftar svansen är det dags att snabbt öka på kraften i korri-
geringen. Lika självklart ger du beröm direkt efter korrigeringen när
hunden ger upp försöket att förfölja och lugnt förblir passiv. Nu ska
du se till att ha en glad hund med viftande svans som uppfattat ditt
beröm och att du nu är nöjd och belåten.

Upprepa träningen tills hunden inte visar något som helst intres-
se för betande eller flyende rådjur. Med intresse avses att hunden
inte ska visa tecken på att vilja springa mot eller förfölja djuren.
Med andra ord är det återigen frågan om vanlig hederlig passivitets-
träning.
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S PÅR

Om hunden har intresse av att dra i väg efter rådjursspår gör du enk-
last som följer. När du, men inte hunden, ser betande djur på ett fält
kopplar du upp den utom synhåll vid något träd. Gå ensam fram mot
djuren tills de försvinner i skogen. Observera noga vilken väg de tar.
Det brukar alltid finnas en buske eller någonting att ha som riktmär-
ke. Hämta hunden och gå med hunden kopplad, i vindriktningen.
Hunden ska inte gå fot, utan får gå som den vill. Du går mot den
plats där du nu vet att spåret är och försök att uppträda som vanligt,
så att du inte med ditt kroppsspråk visar att något på gång. 

Om nu hunden, när du korsar spåret visar ett klart intresse av att
dra i väg efter spåret blir det som tidigare ett kraftigt Nej eventuellt
följt av korrigering. Därefter springer du med hunden bort från den
”otäcka” platsen. Givetvis måste du vara helt säker på att hunden
visar intresse av och vill följa spåret innan du kommenderar Nej. Att
den nosar på marken och i spåren är ju bara naturligt och ingen
anledning till korrigering. 

Ger du hunden nejkommandot och obehag vid fel tillfälle kan du
ställa till det och göra hunden allmänt osäker. Efter några upprep-
ningar kommer hunden garanterat att tycka det är otäckt med
rådjurslukten och blir ointresserad av att följa spåren.

LÖS H U N D 

Har du tillräcklig lydnad på hunden och det bör du ha om resultatet
skall bli bra, upprepar du övningarna med lös hund. Både för synin-
tryck och spårvittring av rådjur. En på detta sätt genomtränad hund
brukar vara helt ointresserad av rådjur och rådjursspår. Hur lång tid
detta tar är självklart beroende av hur intensivt rådjursintresset är
från början och hur hård respektive vek hund du har.  

Självklart kan du, trots att du jobbat så här, använda hunden vid
eftersök av skadade djur. Jag har aldrig träffat en hund som inte, när
den fått tillåtelse, går ifatt och plockar ned ett skadat rådjur även
om den normalt inte får förfölja. Nu avser jag återigen våra konti-
nentala stående fågelhundar. 

Till sist en förklaring till varför du ska gå i vindriktningen. Skulle du
gå mot vinden kommer hunden att känna rådjursvittringen på långt håll
och du har svårt att se på hunden när kommandot och korrigering ska
sättas in. I och med att du går i vindriktningen kommer doftintrycket från
spåret precis när du passerar och du får en tydligare signal från hunden.
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Dressyr med hjälp av elhalsband är fortfarande ett ganska kontrover-
siellt ämne som jag inte tänker fördjupa mig i här. Jag skrev dessutom
för några år sedan ”frågan är hur länge eldressyr kommer att vara till-
låten för gemene man, jag är övertygad om att den dagen inte är allt för
avlägsen då ett förbud kommer”.

Det är sedan april 2003 förbjudet med all eldressyr i Sverige,
men eftersom jag är rädd att många trots förbudet, kommer att
använda elhalsband kan några rader vara på sin plats.

I NG ET FÖR M I NA H U N DAR

Till mina hundar har jag aldrig använt elhalsband och det kommer
aldrig att inträffa. Den hund som jag inte under rimlig tid kan dres-
sera utan ström, kommer inte att få stanna kvar i familjen eller
användas som avelshund hos oss på Landinarnas kennel. 

Det finns dem som kallar sig dressörer där användning av eldres-
syr är, eller åtminstone har varit, mer regel än undantag. Om det
beror på att hundarna de jobbat med har en sådan mentalitet att
eldressyr är nödvändigt, eller om det beror på oförmåga hos föraren
att dressera en hund på konventionellt sätt, vet jag faktiskt inte.
Visst, tidsbesparing kan vara ett skäl. Tränar man hundar professio-
nellt för kunder som ska betala för tiden man lägger ned, kan man
kanske inte bortse från detta. 

E LHALS BAN D KAN VARA B RA…

För det mesta har elhalsband i Sverige använts enbart till att förhind-
ra att hundarna jagar vilt eller tamboskap. Rätt utförd dressyr ger på
kort tid och med relativt liten arbetsinsats för det mesta ett utmärkt
resultat. Då är elhalsbanden effektiva. 

Äldre hundar som fått vanan att jaga otillåtet vilt eller tamdjur och
kanske lyckats ta något djur, kan vara näst intill hopplösa att få ord-
ning på med konventionell dressyr. I Norge är det för övrigt fortfaran-
de krav på fårrenhetstest innan du får släppa hunden i markerna och
det är el som gäller vid dessa så kallade tester. 

Förutom att jaga otillåtet vilt kan det givetvis finnas annat som gått
snett i dressyren och gett problem som gör att hunden inte fungerar till

Eldressyr
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det den var avsedd för. Elhalsband kan då vara det alternativ som gör
att man kan få till det som brister i dressyren och slipper göra sig av
med hunden.

Men å andra sidan, att det gått snett i dressyren är oftast inte
hundens fel utan ditt eget. Är du säker på att du gör allt rätt med ett
elhalsband? Om inte tycker jag synd om hunden. 

VAR FÖR I NTE E LHALS BAN D PÅ M I NA H U N DAR?

Vi kan vara överens om att fel utförd ger all dressyr ett dåligt resul-
tat, skapar osäkerhet och får hundarna att må dåligt. En hund som
är osäker på signalerna från sin förare kan inte göra ett bra jobb.
Tveklöst är risken ändå större att förstöra hunden om du gör fel
med eldressyr, än om du gör fel med konventionella metoder. 

Visst kan viltrenhet lätt fixas med el och det går snabbare än med
konventionell dressyr. På vissa hundar skulle det förmodligen också
vara ett skonsammare sätt, jämfört med de fysiska korrigeringar
som ibland behöver upprepas många gånger. Några kanske även
tycker att resultatet blir säkrare. Det senare är jag dock tveksam till,
jag har trots allt sett eldresserade hundar som drar för fullt efter
både harar och rådjur.

Elhalsbanden ger oss ändå en möjlighet att dressera hundar som
normalt sett skulle ha varit mer eller mindre omöjliga att dressera
med konventionella metoder. Tro mig, det finns sådana hundar i de
flesta raser. Att dessa kanske går att få användbara med eldressyr är
på både gott och ont, men det är inte sådana hundar jag vill ha i mitt
hem eller som avelshundar.

Sedan finns risken att husses eller mattes humör inte är på topp
någon träningsdag, det kanske till och med är nere på ett riktigt låg-
vattenmärke. Jag vet, inte ska vi dressera hundar i det tillståndet,
men tyvärr så händer det nog ibland. Helt klart kan du då ställa till
det ordentligt och mer eller mindre förstöra din hund om du miss-
brukar ett elhalsband. 

Med konventionella metoder har jag däremot en stor fördel. Jag
ökar kontakten och allmänlydnaden på mina hundar mer och mer för
varje träningstillfälle. På detta sätt får jag en lydnad som är använd-
bar i alla tänkbara situationer. Kontakt och lydnad har jag nämligen
aldrig upplevt att jag haft för mycket av på mina hundar. Dessutom,
om du vid några tillfällen tar för hårt i hunden, eller ger den en smäll
över nosen vid fel tillfälle är det inte bra, men för normalhunden är

Ström är bra till 

lampor och datorer, 

men det finns bättre 

sätt att dressera 

våra hundar!
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det inte några problem. De förstår åtminstone vad som händer om än
inte varför.

Jag är rädd för att om fler går genvägen via elhalsband så kom-
mer vi att få ett ökat antal svåra och jobbiga hundar.  Hundar som
trots att de är mer eller mindre omöjliga att dressera på konventio-
nellt sätt kommer att gå till pris på prov av olika slag. De hundar
som går bra på prov är som bekant alltid intressanta för aveln och
vi hamnar i en ond cirkel som det tar tid att komma ur.

N EGATIVT B E RÖM

Detta kanske inte har med elhalsband att göra, men för att förstär-
ka din nejsignal kan i vissa situationer negativt beröm vara använd-
bart. En metod som jag tror Anders Hallgren var en av de första
som beskrev någon gång i slutet av 60- eller början av 70-talet, om
jag inte minns fel. Anders Hallgren är den store gurun för dem som
förespråkar de riktiga mjukismetoderna. 

Använd på rätt sätt är metoden ohyggligt effektiv, men väl så illa
som elhalsbanden om den missbrukas. Jag rekommenderar den inte,
men har använt den vid enstaka tillfällen på de större raserna mes-
tadels för att ta bort hanhundsaggressivitet. Eller kanske rättare sagt
för att överhuvudtaget kunna handskas med hunden då det funnits
andra hanar i närheten.

Metoden går ut på att du med hunden i koppel, direkt efter ditt
nejkommando, lite löst kastar en kastkedja eller en liten påse med
små plåtburkar över baken på hunden. Den blir normalt inte speci-
ellt rädd för detta, men samtidigt som den fått kedjan med sitt lilla
rasslande ljud på sig, ömkar du hunden och tycker synd om den.
Detta får efter några gånger exakt samma effekt på hunden som det
får på ett litet barn som du ömkar och tycker synd om när den lille
kommer och visar ett litet skrapsår. Plötsligt så är det lilla obehaget
betydligt värre än vad det var från början.

Troligen kan du knäcka vilken hård och tuff hund som helst på
detta sätt om du gör fel och driver det för långt, men det är ju inte
att knäcka hundar vi är ute efter med vår dressyr.

Småfåglar är vackra, 

men om hunden intres-

serar sig för dessa bryr 

vi oss inte.
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Mentalitet kanske inte direkt hör hemma bland träningstipsen, men lite

information om olika termer som används för att beskriva en hunds

egenskaper och vad en mentalbeskrivning går ut på kan väl vara till

glädje för de flesta hundägare. Många hör också av sig och frågar om

det är någon mening med att låta mentalbeskriva sin hund. 

Hur jag ser på detta kommer jag också att redovisa här.

Mentalitet

I huvudet på din hund –

mentalbeskrivning kan 

ge kunskap.



I NTE NÅGOT NYTT

Även om mentalbeskrivningar just nu tycks vara på modet är det inte
något nytt. Om jag minns rätt så började försvaret med detta på 40-
talet. Avsikten var att ta fram en metod för att tidigt kunna avgöra
vilka hundar som lämpade sig som tjänstehundar. 

Resultatet från mentalbeskrivningarna var tidigare i form av ett
betyg på hunden. Det vill säga en värdering av hunden. Numera gör
mentalbeskrivaren, testledaren, i stället en beskrivning av hur hun-
den reagerar under de olika momenten. 

H U R GÅR DET TI LL?

I stora drag går det till så att hunden får passera ett antal stationer där
den får vara med om allt från att hälsa på främmande människor, lek
och kamp med en trasa, till olika varianter av överraskande och ibland
hotfulla moment som på ett eller annat sätt får hunden ur balans. 

Genom att studera och tolka hundens reaktion före, under och
efter momenten skapar sedan mentalbeskrivaren en bild av hundens
mentala status.

Det är hundens reaktioner och beteende under hela provtiden
som ligger till grund för beskrivningen av hunden. Det vill säga ett
enstaka moment ligger inte till grund för en specifik egenskap.

DE FI N ITION AV M E NTALA EG E N S KAPE R

Definitionen kan lyda lite olika beroende på vilken mentalbeskrivare
du pratar med eller vilken hundklubb denne tillhör. I stora drag ser
en kort beskrivning ut så här:

Tillgänglighet. Hundens fallenhet för att ta kontakt med främ-
mande människor. En tillgänglig hund är alltså en hund som gärna
söker kontakt spontant även med andra människor än sin förare
och sin familj. 

Social kamplust. Hundens glädje över att jobba med muskler och
käkar för kampens egen skull. Det brukar bland annat provas
genom att se om och med vilket intresse hunden vill kampa med en
trasa eller liknande.

Jaktkamplust. Hundens vilja att förfölja ett byte. Här gäller det
ett konstgjort byte och återigen är det trasor i olika form och stor-
lek som används. Många blir förvånade över att deras hund som
hemma hejdlöst jagar katter och harar i protokollet efter beskriv-
ningen kanske får en liten jaktkamplust som resultat. Med andra
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ord, intresset för levande vilt, eller tamdjur, är inte samma sak som
mentalbeskrivningens jaktkamplust.

Bytesintresse. Hundens intresse av att tillgodogöra sig sitt byte.
Vill hunden behålla trasan eller struntar den totalt i den när bytet
ligger stilla? 

Tänk på en del stövare som jagar sin hare timme efter timme,
men när haren väl ligger där är helt ointresserade. Jämför med en
och annan tax som när rådjuret är skjutet luggar det och nätt och
jämt släpper fram sin förare.

Försvarslust. Hundens vilja att försvara sin förare, flock eller
revir mot angrepp. Att hunden morrar och reser ragg ibland är inte
samma sak som att den har försvarslust. En hund som har försvars-
lust visar klara angreppssignaler eller går till angrepp med större
eller mindre kraft.

Dådkraft. Hundens mod, förmåga att övervinna sin rädsla och
lösa en konfliktsituation. Eller som definitionen löd på 60-talet:
Hundens förmåga att stå emot verkliga eller förmenta faror. 

Det behöver alltså inte vara reella faror utan helt enkelt sådant
som hunden uppfattar som en potentiell fara. Du har säkert sett
hunden bli rädd för de mest alldagliga saker. Det kan räcka med en
sopsäck som hänger över ett staket och fladdrar i vinden. Speciellt
när det är lite mörkt ute kan man se detta. Väldigt generellt kan man
säga att den hund som skäller några gånger och sedan snabbt går
fram och undersöker vad det är frågan om har en stor dådkraft. Den
hund som försvinner 20 meter bakom dig och inte ens vågar gå fram
och undersöka vad det är, trots att du försöker locka fram den har
en betydligt mindre dådkraft.

Skärpa. Skärpa handlar om hundens benägenhet att reagera med
aggressivitet i hotsituationer. Hunden som ensam står bunden vid ett
träd och morrar och gör utfall så snart en människa närmar sig och
ser lite hotfull ut kan sägas ha en hög skärpa.

Notera att den skärpa som testas inte har med rovdjursskärpa att
göra. Den får vi inte fram under mentalbeskrivningen. 

Hårdhet. Hundens benägenhet att minnas obehagliga erfarenhe-
ter. Enkelt uttryckt går den hårda hunden, som klämmer svansen i
dörren, obekymrat ut och in nästa gång. Den veka hunden visar
tveksamhet och kanske inte alls vill gå ut genom dörren. Då är det
väl i och för sig bra med en hård hund kan tyckas, men riktigt så
enkelt är det inte. Vi vill ju ha en dresserbar hund. En riktigt hård
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hund, kanske dessutom med stor kamplust, kan vara näst intill
hopplös att få till. En annan detalj som gör den hårda hunden job-
bigare, är att den inte svarar lika bra som en vekare på ditt beröm.
Vi kan ta ett par av mina egna hundar som exempel. 

Landinarnas Albin har varit en extremt lättarbetad hund, suve-
rän på fält, fjäll och skog. Albin har ett 1:a pris på fullbruksprov.
Att gå ifatt och ta hand om påskjutna rävar och rådjur har aldrig
vållat några problem för Albin. Kunde jag klona den hunden hade
jag aldrig sett åt någon annan hund! Albin är mentalbeskriven som
en vek hund med liten social kamplust och stor jaktkamplust. 

Landinarnas Aron däremot är mentalbeskriven som en måttligt
hård hund med måttlig social kamplust och stor jaktkamplust. Det
låter väl trevligt och bra i och för sig och visst var jag belåten med
Aron. Även Aron var suverän på fältet och med 1:a pris på full-
bruksprov. Däremot har Aron varit betydligt mer svårjobbad än
Albin och för många hade det varit en omöjlig uppgift att få hejd på
Aron när det gäller fågel som går upp eller harar som ger sig i väg.

Temperament. Snabbhet i uppfattning är ett sätt att beskriva tem-
perament. Hunden är livlig eller lite åt det slöa hållet, är kanske den
enklaste förklaringen. Vad det är fråga om är hur benägen hunden är
att reagera och hur starkt den reagerar på olika signaler och intryck.

Skottfasthet. Hur hunden reagerar under och efter skottlossning.
Självklart något som är viktigt inte bara för jakthundar. Skotträdsla
eller skottberördhet är ett jätteproblem för många ägare av säll-
skapshundar. Det är många hundägare som flyr städerna vid påsk
och nyår. 

Nervkonstitution . Hundens förmåga att koncentrera sig på en upp-
gift och att reagera på rätt sätt i olika situationer. Självklart också en
egenskap som har stor betydelse för hundens dresserbarhet. 

M E NTALITET ÄR KOM PLEXT

Det är inga klara gränser mellan de olika egenskaperna, tvärt om
finns ett samspel mellan flera av dem. Exempelvis finns ett samband
mellan skärpa och försvarslust. Även dådkraft är en egenskap som
anses ha en koppling till flera andra egenskaper. 

Det fungerar inte heller att en enda egenskap testas vid en station
under mentalbeskrivningen. Det är hundens uppträdande under
hela den tid som testet varar som ger grunden för bedömningen av
de olika mentala egenskaperna.
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VAD ÄR ETT B RA R E S U LTAT? 

Vad som är ett bra resultat är inte helt lätt att svara på. Det som är
bra för dig kanske inte jag tycker är särskilt bra, men vill vi ha en
normal, trevlig och stabil hund som inte ger oss några större pro-
blem i vardagslivet blir det lättare.  Då vill vi ha en vek hund som
är tillgänglig och öppen och inte har för stor kamplust eller bytes-
medvetenhet. Någon skärpa har vi inte användning för och försvars-
lusten kan vi säkert klara oss utan. En hyfsad dådkraft vill vi ha,
likaså en hund där nervkonstitutionen ligger åt det nervfasta hållet.

Temperamentet, ja, där har du säkert gjort ett val redan när du
bestämt valet av ras, även om det givetvis skiljer en hel del inom
raserna. Någonstans i mitten på skalan, mellan slö och mycket livlig,
impulsiv kanske kan vara lagom för de flesta.

VAD ÄR B RA M E NTALITET FÖR E N JAKTH U N D?

Att enbart med hjälp av resultatet från mentalbeskrivningen säga om
hunden blir en riktigt bra jakthund eller inte, är omöjligt. Att hundar
för olika typer av jakt kräver olika mentala egenskaper är en själv-
klarhet. Många av de egenskaper som är väsentliga för jakten vet vi
för lite om och saknar metoder för att testa. Det finns exempel på
hundar som gått genom mentalbeskrivning med riktigt bra resultat
och som sedan visat sig bli ytterst mediokra jakthundar. Motsatsen
finns också. Hundar som ägaren i mer eller mindre uttalade ordalag
rekommenderats att avliva har visat sig bli duktiga jakthundar. Med
andra ord så är det fortfarande och förmodligen under överskådlig
tid, våra jaktprov som är den bästa värdemätaren för jakthundarna. 

Tittar vi på min egen ras, vorsteh, så har vi förutom de vanliga
jaktproven även ett så kallat fullbruksprov. Ett prov där hunden
under två dagar provas i ett stort antal praktiska moment. En hund
som klarar ett sådant prov med ett bra resultat vill jag nog påstå har
bra mentala egenskaper. Den hunden har dessutom i hög grad visat
sig vara dresserbar vilket inte är minst viktigt.

VAD ÄR E N DÅLIG H U N D?

En dålig hund är lättare att skilja ut. Ingen vill ha en hund som inte
är tillgänglig och som är rädd för allt och alla. 

Ingen vill heller ha den där hunden som har en hög skärpa kom-
binerat med en obefintlig dådkraft. Det vill säga en hund som lätt blir
rädd och reagerar med att gå till angrepp.
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Alla vill vi ha en så bra hund som möjligt. Mentalbeskrivningen är
trots sina brister en liten del av den helhetsbild vi behöver för att
göra ett bra avelsurval och detta är något som vi alla har glädje av.

Ska mentalbeskrivningarna utvecklas och förbättras kräver detta
att så många hundar som möjligt testas, så naturligtvis måste så
många som möjligt försöka att få sina hundar mentalbeskrivna! 

TRÄNA FÖR M E NTALB E S KR IVN I NG

En återkommande fråga är om man ska träna sin hund för att den
ska få ett bättre resultat på mentalbeskrivningen. Svaret på frågan
måste bli ett nej, du gör en mentalbeskrivning för att få veta hur din
hund verkligen är, inte vad den kan tränas till att bli!

Ibland hävdas att det inte går att träna hunden så att resultatet
blir bättre, men det håller jag inte med om.  Visst kan jag höja nivån
på många egenskaper genom träning om jag nu skulle vilja detta,
men ju duktigare mentalbeskrivaren är, desto svårare är det att dölja
hundens svagheter. Återigen, träning före mentaltest är inget jag
rekommenderar.

VE M AR RANG E RAR M E NTALB E S KR IVN I NGAR? 

Till att börja med var det bara Svenska brukshundklubben, SBK,
bortsett från försvaret, som ordnade olika former av mentaltester.
Nu börjar alltfler rasklubbar för både jakt- och sällskapshundar, att
hoppa på ”mentalbeskrivningståget”. Det finns även privatpersoner
och privata hundskolor som åtar sig att göra mentalbeskrivningar. 

Det kan tyckas självklart att jag ska vända mig till min rasklubb
för att få min hund mentalbeskriven, men som jag ser det är det inte
lika självklart som det låter. En mentalbeskrivning görs när hunden
är ganska ung och vanligtvis bara en gång. Omdömet från beskriv-
ningen följer hunden hela livet. Det är då av flera skäl väsentligt att
mentalbeskrivningen verkligen blir korrekt. En enda feltolkning av
mentalbeskrivaren kan ge en dålig stämpel på hunden som är mer
eller mindre omöjlig att få bort. 

Ett exempel från en mentalbeskrivning är när figuranten böjde sig
ned mot hunden och skulle börja kampa med trasan. Hunden tog i
ett läge tag om figurantens arm med käftarna, vilket i slutsummering-
en tolkades som aggressiva tendenser. Jag kände väl till hunden och
jag kan lova att i den hunden fanns det inga som helst tendenser till
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aggressivitet. Hunden hade helt enkelt det inte alls ovanliga beteen-
det att den tog tag i armen som en del i sin hälsningsceremoni när
den blev riktigt glad, men den som läser mentalbeskrivningen vid
funderingar på att köpa valp eller para, väljer naturligtvis inte en
hund med aggressiva tendenser.

Med andra ord är det enlig min uppfattning mycket viktigare
vem som gör mentalbeskrivningen än i vems regi detta sker.
Självfallet förutsatt att resultatet redovisas öppet och är tillgängligt
för alla. 

Lämplighet och utbildningskrav på mentalbeskrivaren är, eller
borde vara, betydligt högre än på utställnings- och jaktprovsdomare.
Har du otur och får en mindre kompetent domare, eller en domare
som dömer förare i stället för hundar, på utställning eller jaktprov
spelar det mindre roll. Förmodligen ställer du ut och går på prov med
din hund många gånger och för många domare. Den som vill ha
information om din hund får då en rättvis bild av hunden även om
ett enstaka resultat är felaktigt. 

Så är alltså inte fallet med mentalbeskrivning, här är det en gång
som gäller. 

Som jag nämnde inledningsvis så har mentalbeskrivning blivit på
modet och på sina håll ute i landet snabbutbildas mentalbeskrivare.
Detta gör mig lite rädd för en sak är säker, det krävs år av erfarenhet
och jobb med massor av hundar för att skaffa sig den erfarenhet som
en mentalbeskrivare bör ha. Det är en utopi att tro att detta ska
kunna läras ut genom snabbutbildning under några veckoslutskurser,
även om veckosluten sprids ut under ett eller ett par år.

Förvissa dig om att din hunds mentalbeskrivare har många års
erfarenhet av att ha arbetat med ett stort antal olika hundar av olika
ras och givetvis en god teoretisk grund när det gäller etologi och
hundars mentalitet. Hittar du inte den personen inom din rasklubb
rekommenderar jag att du söker dig till SBK för att försöka få med
att beskriva din hund. SBK är så långt jag har funnit den organisa-
tion som har den bästa erfarenheten och de bästa utbildningsplaner-
na för sina mentalbeskrivare.

DET ÄR VE R KLIG H ETE N SOM GÄLLE R

Som avslutning på det här avsnittet kan följande episod ytterligare
tjäna som ett exempel på hur svårt det här med mentalitet är. 

För några år sedan tränade vi vattenapportering i en av Vänerns
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vikar. Mina båda hanar, Aron och Albin, samt en rutinerad tik var
med. Hundarna var jämnåriga och alla tre med bra resultat från
mentalbeskrivning. Tiken skickades ut mot apporten först. Ett par
kanadagäss som simmade omkring i viken tog direkt kurs rakt mot
tiken. När gässen var någon meter från tiken vände hon direkt och
gick upp på land.

Självklart kunde jag inte hålla mig utan skickade ut Aron mot
apporten. Samma sak, gässen tog full fart mot Aron som dock inte
gjorde en min av att bry sig. Det var i stället gässen som fick vända
om och Aron fullföljde sitt jobb. Samma sak upprepades sedan med
Albin.

Det är nog som en av mina vänner från Skåneslätten sa: ”får jag
bara se hur hunden beter sig under ett par dagars jakt, så säger det
betydligt mer än alla mentaltester i världen”. Tyvärr är det omöjligt
att få se alla hundar man vill under jakt, så vi får nog jobba på att
få fram ännu bättre mentaltester.
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För att lyckas med dressyren av en stående fågelhund krävs tillgång till

fågel. Vissa är så lyckligt lottade att de har fågel på sina jaktmarker så

det räcker för både jakt och träning. Av de kontakter jag har med fågel-

hundsentusiaster runt om i landet har jag förstått att de allra flesta har

samma problem som jag själv, de saknar fågel i markerna. Visst kan

man om man är duktig få till en bra hund om man utnyttjar fjälljakten och

riporna några veckor om året och kanske åker på en och annan köpjakt,

men för de allra flesta är detta en utopi, om man inte bor granne med

fjället eller skogarna i de norra delarna av landet. Med andra ord får vi se

till att skaffa oss träningsfåglar av något slag. Det gör att träningen av

hunden går avsevärt lättare, framför allt genom att möjligheterna till

kontroll över fågelsituationerna ökar väsentligt.

Här kommer jag att ge en kort beskrivning av hur man på ett relativt

enkelt sätt kan skaffa och hålla några få träningsfåglar för sin hund. Med

andra ord kommer det inte att handla om stora voljärer, uppfödning och

utfodring. De som har möjligheter och har planer på detta gör nog bäst i

att ta råd från någon annan än mig.

Träningsfåglar

Glad Dagny med 

en rapphöna och

Landinarnas Filip i 

en fasansituation.



Vilken fågel som är bäst för att träna en unghund fick jag många mot-
sägelsefulla råd om när jag började med min första vorsteh. Jag blev
egentligen aldrig riktigt klok på vem som var bäst, men tveklöst var
det lättast att hålla några rapphöns och det var vad jag började med.

Det är också vad jag rekommenderar andra nybörjare att starta
med för träning av sina unghundar. Rapphönsen har ju dessutom, till
skillnad mot fasanerna, den trevliga egenskapen att de har en mycket
stark flockdrift. Med andra ord, om du har en flock rapphöns i bur
och släpper ut några av dem så håller sig de fria hönsen i närheten av
sina kompisar i buren. Skrämmer du bort dem så är de garanterat till-
baka om en stund igen. Genom denna egenskap hos rapphönsen kan
du ha glädje av ett relativt begränsat antal höns under stor del av trä-
ningssäsongen. Detta förutsätter givetvis att du lyckas hålla undan
rovdjuren som vill åt fåglarna. I mina trakter är det hök, katt, mink,
grävlig och räv i nämnd ordning som står för den mesta skadan.

Självklart är det bra att även ha en och annan fasan att träna på,
men fasaner kräver mer utrymme än rapphöns och har en förmåga
att springa fort och långt i den riktning näbben pekar när de blir
utsläppta. Fasaner har inte heller samma flockkänsla som rapphön-
sen. Det blir alltså betydligt dyrare att hålla fasaner jämfört med
rapphöns sett till antalet träningstillfällen.

Klarar hunden av att sköta rapphönsen så lär den sig nog så små-
ningom att reda ut fasanlöpor, det är ju den jakt vi huvudsakligen
kommer att ägna oss åt som formar och lär hunden.

FÖR B E R E DE LS E R

En bra burmodell ser du på den första bilden i detta avsnitt. På bil-
den är ena långsidan bortmonterad. Buren, som är lätt isärtagbar,
har två avdelningar och varje avdelning har en liten ingångslucka på
gaveln. På vardera långsidan finns en lucka som du använder vid
skötsel av fåglarna. Ingångsluckorna på gavlarna kan förses med gil-
lerpinnar som tillåter hönsen att gå in, men inte ut. 

Ett bättre nät än det som syns på bilden är att rekommendera,
helsvetsat fyrkantnät med relativt små maskor ger ett säkrare skydd
mot predatorer som vill ha dina fåglar som middagsmat. Samma typ
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Rapphöns eller fasaner
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En bra modell för 

utsättningsbur till 

rapphönsen.

av nät använder jag till en bottenram som jag ställer buren på. Utan
nät i botten är det alltför lätt för allsköns otyg att gräva sig in till fåg-
larna. Taket måste vara av mjukt nät, så kallat voljärnät. Hönsen är
lättskrämda och när de blir rädda flyger de upp och skadar sig lätt
mot det hårda svetsade nätet. Något som heller inte är dumt är att
täcka hela eller två tredjedelar av taket med någon typ av presenning,
hönsen får då skydd mot regnet och fodret är lättare att hålla torrt. 

Buren på bilden är 130 cm bred 220 cm lång och 100 cm hög.
En rekommendation säger att man bör ha max fyra vuxna rapphöns
per kvadratmeter och då kan du räkna ut hur många som är lämp-
ligt att ha i buren, eller hur stor bur du behöver. Jag kommer att
göra nästa bur några decimeter större både på längd och bredd.



194

TRÄN I NG S FÅG LAR

Någon form av foderautomat ska finnas i buren och givetvis även en
vattenautomat. Jag har alltid två.  Hoppar jag över tillsynen någon dag
vill jag åtminstone vara hundra procent säker på att hönsen har vatten. 

Finessen med den här buren är att du kan använda den på olika
sätt. Får luckan till den ena avdelningen stå öppen hela tiden går
fåglarna som är fria ut och in som de vill. Nackdelen är att de är
utsatta för predatorer hela tiden de är ute. 

Alternativt har du någon form av ingångsfälla i den ena avdel-
ningen och plockar bara ut några höns när du ska träna och låter
dem flyga ut över fältet. Hönsen kommer tillbaka efter ett tag och
går då in och blir fast i buren. Visst, som du säkert förstår kan även
hök, katt med mera promenera in i buren så se till att inte ha för
många fåglar ute åt gången. Vill du höja säkerheten kan du sätta en
el-tråd runt buren och framför öppningen, fåglarna har inga prob-
lem med detta, men åtminstone katterna lär inte gå in.

I N KÖP AV RAPPHÖN S

Att beställa höns i god tid är ett gott råd. Råd om inköpsställe kan du
säkert få från någon i din klubb – för du är väl medlem i någon av klub-
barna för stående fågelhundar?

FODE R

Egentligen skulle jag inte skriva något om utfodring, men för att
slippa svara på alla frågor som kommer per epost om just foder till
hönsen blir det ett par rader ändå. Själv har jag fått så många mot-
sägelsefulla råd så det bästa rådet jag egentligen kan ge är helt enkelt
att du frågar där du köper hönsen. 

Mina höns får i huvudsak vad som i spannmålsbutiken heter
”Fasan hög” fram till åtminstone 10–12 veckors ålder. Därefter blan-
dar jag hela vetekorn och Fasan hög för att så småningom ge enbart
vete. Jag vet också att många ger så kallat Allfoder i stället för vete.

Som alltid bör man vara noga med att hålla fodret torrt och rent.
Helfoder som blir fuktigt möglar lätt och blir skadligt för fåglarna.

Rapphöns med näbbringar

som förhindrar hackning

samt några bra foder- och

vattenautomater. 
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Utsättning

Lämplig mark för placering av buren är mitt ute på en gräsmark
eller stubbåker. Ju större fälten är desto bättre. Med skogen för nära
buren blir det skogsfågeljakt du får träna när du väl släpper ut hön-
sen. Att placera buren under ett högt träd är mindre bra. Åtminsto-
ne för oss och hönsen i alla fall. Höken brukar tycka det är bra, han
kan ju sitta bekvämt och välja ut middagen nedanför. Kapa gärna av
några smågranar och lägg runt buren så att höns som är ute har lite
extra skydd.

Ett tips jag provat med bra resultat, är till att börja med att sätta
upp några meter fårnät runt buren. Det blir då lite svårare för räven
att obemärkt smyga sig fram till hönsen som uppehåller sig utanför
buren.

Det som lyckats bäst för mig är då jag låtit buren stå på utsätt-
ningsplatsen några dagar innan jag släppt de första hönsen. Offrar
jag sedan ett par kvällar med studsaren i beredskap och plockar bort
eventuella gäster som vill ha mina höns till middagsmat ökar chan-
serna till en lyckad utsättning. 

Att ställa en minkfälla vid buren under en tid är också en god
idé, men ta bort fällan innan du släpper hönsen annars är det höns
du kommer att få i fällan. Har jag femton höns i buren brukar jag
släppa fem i första omgången. 

Efter en vecka i det fria brukar det gå fint att börja träna. Tar du
det lugnt i början och inte tröttar ut de nyutsläppta hönsen med mer
än en eller max ett par fågeltagningar har du alla förutsättningar att
hönsen räcker för träning långt fram på hösten.

VOLJÄR

Har du möjlighet att ha en större bur eller kanske en riktig voljär
hemma på tomten är det givetvis det bästa. Du kan ha mer fågel och
dessutom kan du ge fåglarna bättre möjlighet till flygträning. 

Jag skrev att fasaner springer dit näbben pekar och lätt försvin-
ner från markerna. Detta är nog så sant, men de senaste säsongerna
har jag provat en ny variant som fungerat över förväntan. 

I början på året brukar jag införskaffa ett antal vildfångade
fasantuppar för träning av mina egna unghundar och för att ha till
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träningshundar som kommer på besök. Tupparna är perfekta för
träningen, men som vanligt försvann de från marken ganska snabbt.

Intill en voljär där jag hade en fasantupp tillsammans med ett
tiotal hönor gjorde jag då i ordning en ny bur. I den fixade jag till
ett par strutar av nät där tupparna kunde promenera in, men inte ut.
Några löst hängande tunna stålstänger längst in i strutarna fixade
denna detalj. I den här buren lät jag sedan några av de vildfångade
tupparna hålla till. Problemet med ingångsstrutarna är att även pre-
datorer kan komma in i buren, så att förvara alla tuppar man har i
denna typ av bur är inte att rekommendera. 

Nåväl, det gick som det var tänkt. Hönorna fungerade som en mag-
net på tupparna, tala om mänskligt beteende, som snällt promenerade
in i strutarna några timmar eller någon dag efter jag burit ut dem. 

HACKN I NG

Då många drabbas av hackning bland sina fåglar får det även bli några
rader om detta fenomen. Med hackning menar jag att fåglarna plock-
ar fjädrar av varandra och även hackar på varandra. Det kan gå rik-
tigt fort och ser man inte till att snabbt sätta in åtgärder kan det gå illa. 

Det bästa är så klart att se till att sköta sina fåglar så inte prob-
lemet uppstår, men ibland gör man sitt bästa och får ändå problem
med hackning. Problem, enligt min erfarenhet, uppstår sällan i burar
ute på fälten med relativt få fåglar i, men skulle jag se minsta tecken
på hackning släpper jag givetvis ut den eller de fåglar som är utsatta.

Ingångsstrut med 

gillerpinnar.

197

TRÄN I NG S FÅG LAR

I voljärerna hemma vid gården, där fåglarna får gå lite längre, för-
söker jag förebygga hackning genom att inte ha för många fåglar till-
sammans och dessutom se till att det finns några smågranar och några
färska lövruskor i burarna. Detta ger fåglarna dels något att plocka
med, dels något att springa undan och ta skydd i. Några rejäla torvor
med maskrosor och lite annat grönt ger också bra sysselsättning. På
vintern är ett vitkålshuvud som jag delar på mitten uppskattat av både
fasaner och rapphöns.

NÄB B R I NGAR

Har man väl fått hackning i en grupp med fåglar är det inte mycket
annat att göra än att sätta på dem näbbringar. En näbbring är en
liten ring av plast som man kan bända isär och sätta i näbben på
fågeln. Detta gör att de inte kan stänga näbben helt och få något
nypgrepp och plocka fjädrarna av sina kompisar i flocken. 

Samtidigt när man sätter på näbbringar brukar man klippa av
spetsen på övernäbben en liten bit. En vanlig nagelsax modell stör-
re brukar jag själv använda. En rätt påsatt näbbring hindrar givet-
vis inte fåglarna från att äta och dricka och de verkar inte heller ha
några obehag av ringarna.

Näbben på en fågel växer och så småningom växer den ut så
mycket att ringarna inte gör någon nytta.  Då är det hög tid att
plocka bort ringarna och förhoppningsvis har hackningen upphört
och du slipper ringarna i fortsättningen.

Ringarna finns att köpa i olika storlekar passande till rapphöns
från tre veckors ålder upp till ringar för vuxna fasaner. Ibland hittar
man ringar i den där butikskedjan för lantmän som byter namn var
och vartannat år, eller hos de firmor på nätet som säljer tillbehör för
hönsfågeluppfödning. 

Rapphönan är en tacksam fågel för den som drar försorg om den under

vintern. Det lönar sig också bra, att plantera ut rapphöns, där lämplig

mark finnes, men detta måste då absolut ske på våren. De höns man

släpper ut brukar försvinna; härpå kan man överallt finna exempel.

Ur boken Hund och Jägare, CM Pay 1917
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Här kommer några moment som jag dels fått många frågor om, dels

smådetaljer som jag noterat under det senaste årets hundjobb, men inte

hittat någon bra plats för i tidigare avsnitt. Även små detaljer är viktiga

eftersom det är ofta på dessa det hänger om du ska lyckas eller inte med

träningen. 

En del av detta har du har läst om tidigare i boken, men precis som i

arbetet med hundarna är repetition en viktig del av träningen. 

Lite av varje

Vårträningen på fjället 

är fin – trots att man

måste använda skidor.
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Aggressivitet är kanske ett väl starkt ord för vad jag tänker skriva
om här. Det handlar om hundar som på ett eller annat sätt spänner
sig mot andra hundar, morrar mot och kanske till och med nafsar åt
andra hundar som kommer för nära. Å andra sidan, handskas man
fel med en sådan här hund så kan det urarta och bli värre och värre. 

Finns det verkligen sådana hundar bland våra stående fågelhun-
dar? Ja, det kan man knappast tro när man hör många uppfödare
vilt förneka att det överhuvudtaget existerar bland deras egen upp-
födning. Inte är det aggressivitet inte, mina hundar tycker bara inte
om när andra hundar kommer för nära. Nåväl, jag tror inte någon
ras vinner på att uppfödare försöker mörka det som inte riktigt är
på topp hos de egna hundarna, men jag måste erkänna att jag är lite
avundsjuk på dem som har dessa hundar utan några som helst fel. 

Jag har hos enstaka individer från vår egen uppfödning som jag
sett under träning och jaktprov noterat små tendenser till väl hög
skärpa mot andra hundar. Inte bra så klart, men hanterar man det
rätt från början brukar det sällan bli några problem.

OFTAST ETT LE DARS KAPS PROB LE M

Hundaggressivitet, har ofta ett klart och starkt samband med bris-
tande ledarskap. Är du tillräcklig ledare för din flock har din hund
inget som helst behov att behöva försvara flocken mot andra indivi-
der, även om undantag finns. Ett exempel på detta var vår Basilika,
en tik från vår B-kull, som jag berättat om tidigare. 

Basilika var en mjuk och försynt tik som aldrig ställde till några
problem och aldrig försökte mopsa sig mot någon annan hund när
jag förde henne. När däremot Christine förde henne på ett par prov
var det en annan sak. Hon bar sig illa åt och ville spänna sig mot
partnern vid mer än ett tillfälle.

AVLE DN I NG

När man allmänt pratar om hundaggressivitet är så kallad avledning
det man först försöker med. Det vill säga att undvika att aggressivitet
byggs upp. Nåja, det allra första är väl att din valp får chansen att
umgås med andra individer och lära sig hur signaler mellan hundar

Hundaggressivitet
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fungerar. För dig som har många hundar hemma brukar det lösa sig
automatiskt, annars är valpträffar ett bra sätt att fixa till den biten. 

Med avledning menas att du håller koll på din hund när du har
den kopplad i olika sammanhang. Börjar den spänna sig och vill mäta
sig med någon annan hund i din närhet flyttar du på dig så att ögon-
kontakten med den andra hunden bryts samtidigt som du ser till att
din hund får något annat att titta på eller göra. Kanske samtidigt ett
litet Nej och lite beröm när kontakten har brutits.

AG E RA KRAFTFU LLT

När jag på prov eller i andra sammanhang ser någon hund som gör
ett utfall mot mina egna eller någon annans hund blir ofta den enda
reaktionen från föraren en kommentar: Nej, men oj då, så du gör.
Sedan kommer den där förklaringen: Så har han aldrig gjort tidiga-
re. Nåväl, det kan så vara att det stämmer i något fall, att den aldrig
gjort så tidigare, men tveksamt om jag tror på det. 

Jag vill att förarna tar betydligt allvarligare på detta. Låt himlen
ramla ned över hunden om han gör det minsta tecken på att försö-
ka ge sig på en annan hund! Tillräckligt kraftfullt agerande här, så
händer det förmodligen inte igen. 

Ingen av oss vill väl ha vår hund sönderbiten, eller vill att vår
hund biter någon annan hund. Jo, jag vet naturligtvis att i alla sam-
manhang kan man inte korrigera sin hund som man vill, men se då
till att du får några situationer med andra hundar på platser där du
kan göra något åt det, om din hund inte uppför sig som den ska.

U PPTRÄDAN DE VI D H U N DS LAG S MÅL

Vid den tiden när jag jobbade med olika raser var det nödvändigt att
jag började kurserna med att gå igenom hur förarna skulle uppträda
om det blev slagsmål mellan hundarna. Det var några år sedan nu
och säkert är det så att skärpan numera är mindre hos våra hundar
än vad den var då. Likväl har det bara under det senaste året inträf-
fat ett par incidenter under jakt och prov, där jag som åskådare på
långt håll förundrats över passivheten hos förarna när deras hundar
brakat ihop.

Det man inte ska göra när två hundar är i fullt slagsmål, kanske
den ena hunden till och med bitit sig fast i den andra, är att sticka
fram sina händer i den farliga änden av hundarna och försöka
bända upp käkarna på den hunden som bitit sig fast! Det är mer än
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en förare som provat detta och fått åka till sjukhus med mer eller
mindre allvarliga bitskador. Inte ens din egen lilla snälla gullesnutt
hinner i stridens hetta skilja på dig och motståndaren.

Nu för tiden har ju nästan alla hundar en svans och det är ytterst
sällan någon har blivit biten av en svans. De som hävdar detta har
förmodligen tagit en Jägermeister för mycket till jaktmiddagen och
träffat på en orm bakom knuten. Det jag vill komma fram till är att
du och den andra hundägaren snabbt och kvickt får tag om svans-
roten på var er hund och lyfter upp bakändan på hundarna. Detta
brukar vara ofarligt och resultera i att hundarna slutar upp med vad
de har för sig. Försök bara inte dra isär dem: har en av hundarna
bitit sig fast och ni drar åt var sitt håll så kommer det förmodligen
att följa med en bit kött också. 

För dem med hundar som saknar tillbehöret där bak rekommen-
derar jag ett kraftigt tag om bakbenen, över knälederna, och lyft
därefter upp hunden. Detta brukar fungera precis lika bra.

Jokk vill ligga på Pays plats,

men det är han ensam om.

LITE AV VARJ E
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Pip- och gnällhundar

En del hundar har svårt för att hålla tyst. Att detta inte är bra och att
det oftast har med de mentala egenskaperna att göra kan vi vara över-
ens om. Problemet, ty ett problem är det, är olika för individerna, men
det finns vissa knep för att stävja det om man nu har haft oturen att
få en pip och gnällare. En sak är ändå säker, det är inte lätt. 

Hade det varit lätt så hade vi haft det betydligt tystare på prov och
kurser, men att inte försöka är att ge upp alltför lätt.

KON S E KVE N S

Det är mer än en gång jag skrivit konsekvens här i boken, men här
är det viktigare än någonsin. Har du bestämt dig för att hunden ska
vara tyst när den står vid sidan av dig eller i hundgården gäller det
att på något sätt tala om detta direkt pipet börjar. Säg Tyst, och en
tillräckligt tuff korrigering om det behövs. Givetvis beröm direkt det
blir tyst. 

Jo, du har säkert provat och det hjälper inte. I många fall är det
svårt, men sällan hopplöst. Alltför många förare står en stund med
det pipande odjuret vid sidan utan att göra någonting alls, för att
efter en stund när blodsockret sjunkit, bli tillräckligt irriterade och
nypa till hunden över nosen med ett Håll tyst. Ofta tystnar hunden
i rena förskräckelsen, men börjar pipa igen efter en stund. Nu hän-
der inget och de närmaste fem minuterna är det tillåtet för hunden
att pipa igen, tills irritationen hos föraren stegrats så mycket att det
är dags för nästa smäll. Är det någon som känner igen sig? 

Nåväl, att det inte fungerar att jobba så här är en självklarhet,
men vill du verkligen få tyst på pipet så ta itu med det på rätt sätt
och var alert. De allra flesta hundar går att få tysta om du är kon-
sekvent!

TRYGG H ET I  STAN NA KVAR

Något som fungerar oftare än man kan tro är att lära hunden ett
ordentligt Stanna kvar. Med det menar jag att du alltid lämnar hun-
den okopplad när du går ifrån den. När detta börjar tränas verkar
det som om många hundar har fullt upp med att koncentrera sig på
att stanna kvar och är tysta bara för det. Med tillräcklig träning blir

LITE AV VARJ E
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många hundar trygga och tysta, de vet vad som gäller och vet att
husse eller matte alltid kommer tillbaka. 

Samma sak med hunden som piper när den sitter vid din sida.
Låt den sitta okopplad, eller sätt den några meter bort.

VAR I NTE SÅ FÖR UTSÄG BAR

Du vet säkert själv vilka situationer som utlöser pipet för din egen
hund. Fundera över varför just dessa situationer utlöser pipet och
förhoppningsvis inser du då vad du kan göra för att minska på
pipandet. 

Vi tar ett par vanliga exempel: Du kommer till samlingen med trä-
ningsgruppen och kanske binder upp hunden vid ett träd medan ni
står och snackar. Du går med din hund i koppel och kompisens hund
är lös, ute på sök. I båda dessa situationer piper och gnäller din hund,
förväntansgnäll kan vi kalla detta. Varför? Jo, självklart vet din hund
vad som snart ska ske. Den ska få komma lös och göra något kul. 

Precis på samma sätt som de flesta hundar blir lite stressade när
jaktkläderna kommer på, ryggsäcken och bössan bärs ut till bilen.
Okej, jag vet, alla gnäller inte för det, men om du vill jobba lite för
att minska pipandet så försök att vara lite mindre förutsägbar. Ta en
kväll eller två med träningsgruppen där du inte tillåter din hund
jobba utan bara ligga och titta på. Visst låter det lite trist, men med
tålamod har du efter några gånger en hund som ligger tyst och sover
medan de andra hundarna jobbar. Att ta med sig hunden på några
jaktprov där du bara är åskådare är också nyttigt.

LITE AV VARJ E

Jag har sett många hundar med pris på jaktprov som icke ha varit värda

en sur sill.

Ur boken Hund och Jägare, CM Pay 1917

’’

207

LITE AV VARJ E

Beröm är något jag återkommer till på var och varannan sida. Det
är sant att beröm vid rätt tidpunkt ofta är avgörande för om och hur
snabbt du lyckas med träningen, men du måste lära dig att även
vara tyst då och då. Vissa förare har en förmåga att i stort sett all-
tid berömma hunden när den gör något och det är inte alls bra. Dels
tar man bort effekten av berömmet, dels kan hundar sluta fungera
om ordströmmen, som den blivit van vid, plötsligt upphör. 

Exemplet kan vara apporteringsmomentet på ett prov, när föra-
ren inte kan hålla på att låta hur mycket som helst, plötsligt är tyst.
Inte är det heller så trevligt under jakten att behöva snacka hunden
genom apporteringen eller vad det nu är den ska utföra. Med andra
ord, använd beröm när det behövs, men se till att hålla tyst mellan
varven och låt hunden göra jobbet i fred, men en klapp när jobbet
är klart blir den säkert glad över.  

Beröm på gott och ont

Snart kommer jag att lämna

husses fötter och det med

både fart och stil.



Med rymmare avser jag att hunden, när föraren försöker kalla in
den eller försöker komma åt den för att korrigera något fel, väljer
att fly. En del hundar uppehåller sig i närheten av föraren medan
andra sticker till skogs och blir borta längre eller kortare stunder. 

Självklart har något fel gjorts under dressyren. En kvalificerad
gissning är att det har blivit något fel med tajmingen mellan beröm
och korrigeringar. Eller att man slarvat med den grundläggande
träningen, inte fått till tillräcklig press på hunden och ovillkorlighet
i momenten och sist, men inte minst, föraren kanske har varit för
dålig på att berömma tillräckligt och på rätt sätt. Det gäller att
hunden i alla lägen vet när den gör rätt och kan lita på förarens sig-
naler!

Själv har jag aldrig haft en vuxen hund som visat sådana här ten-
denser. Däremot får jag uppleva detta med nästan varje valp vid
något tillfälle när valpen är någonstans mellan två och en halv och
tre månader. Det händer ofta när jag tränar inkallning och börjar
kräva att valpen obönhörligen kommer på kommandot. Att jag ald-
rig senare i hundlivet får problem med försök till flykt kanske beror
på just detta att jag redan i valpåldern lär den att flykt aldrig lönar
sig. Ofta är jag ju snabbare och, tro det eller inte, smartare än den
lilla valpen och samtidigt otroligt noga med att ge rätt signaler när
den lyder. 

Att komma tillrätta med en hund som utvecklar flykten till full-
ländning är inte lätt och kan ta tid. Var alltså uppmärksam på detta
redan från början när du jobbar med hunden. Har du en hund som
rymt några gånger och du märker vid inkallning, eller kanske när du
tar till ditt nejkommando för att hunden gått efter fågel, att hunden
skyggar och visar tendens till att sticka från dig i stället för att stan-
na upp och se lite undergiven ut, skillnaden kan vara hårfin, så var
försiktig. Växla snabbt i detta läge till att låta lite vänligare och kan-
ske gå i väg åt andra hållet. Börjar du jaga efter hunden på en plats
där du inte får tag på den blir det snabbt värre. 

Kalla absolut inte in hunden för att när den kommer vara hård
mot den! Vad du måste göra är att gå tillbaka några steg i träning-
en av framför allt kommandot Stanna och se till att detta sitter
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betydligt bättre och verkligen se till att hunden får positiva signaler
från dig så snart den lyder kommandot. 

I NOM H US OCH I  HÄG N

En del hundar kommer inte ens alla gånger på inkallning inne i
huset. Dessa tillfällen kan till exempel vara när det är dags för klo-
klippning, medicinering eller liknande. Här är det ett perfekt läge att
tala om att flykt inte lönar sig. Utnyttjar du den situationen på rätt
sätt, läs ytterligare under avsnittet inkallning, har du kommit ett
steg närmare att bota din rymmare. 

Träning i hägn är inte lätt att ordna för alla, men helt klart det
bästa sättet att bota en rymmare. Tar du hjälp av någon eller några
kompisar så kan dessa hjälpa till att göra klart för rymmaren att det
är trevligast att vara hos sin förare när han eller hon kallar, se tidi-
gare avsnitt om fula gubbar.

LI NA

Träning i lina är ett alternativ. Du vänjer hunden vid att alltid när den
är lös ha en lina släpande efter sig. Längd och typ av lina väljer du
efter storlek på hunden. Linan får inte användas som koppel, hunden
ska känna sig fri när linan är på. För träningen väljer du fält omgiv-
na av skog. Efter några dagars träning springer hunden som vanligt
på fälten utan att bry sig om linan. När du nu ger inkallningssignal
eller vad det nu är som utlöser flykten kommer hunden att bete sig
som vanligt och försöka sticka från dig. Ofta in mellan träden i sko-
gen och då blir den snart fast om du valt rätt lina och längd. 

Nu kan du alltså få tag på syndaren, kanske köra några korta
inkallningspass i koppel och visa på hur trevlig du är när den lyder
samt hur otrevligt det är om den inte lyder. En liten varning: det är
förvånansvärt hur långt en hund kan komma i skogen om linan är
för kort eller av fel kvalitet. Har du en hund som du vet ger sig i väg
långt och kanske förblir tyst om den fastnar, var försiktig och välj
ett annat alternativ för träningen.

JAGA I  VÄG H U N DE N FRÅN FLOCKE N

En gammal beprövad variant som kan vara värd att prova när hun-
den kommer tillbaka efter en rymning är att jaga i väg den igen några
gånger. Att vara tillsammans med sin flock är ju, trots rymningarna,
det viktigaste för hunden och att bli bortkörd från flocken är ingen

Kloklippning avslöjar

ibland en rymmare.
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trevlig upplevelse. Så småningom låter du hunden på nåder ta kon-
takt vara tillsammans med dig igen. På vissa hundar fungerar faktiskt
den här metoden riktigt hyfsat, men givetvis i kombination med
annan träning, exempelvis att lära hunden hur trevligt det är att lyda
kommandon. 

En variant av detta som jag fick höra i Norge var att hålla hun-
den ifrån den övriga flocken därhemma. Att under en tid låta den
ligga för sig själv och inte i samma rum som övriga hundar eller
familjemedlemmar, allra minst flockledaren som förhoppningsvis är
du själv. Det här har jag inte provat, men det låter klokt och bör
vara värt att testa.

H U N DE N SOM RYM M E R TI LL G RAN N E N

Många har problem med hundar som när de får chansen drar i väg
till någon av grannarna i kvarteret. Gärna då någon granne med
katt eller någon som har kaniner i en bur på tomten. Säkert trevligt
för hunden, men inte för grannsämjan. 

Be en kompis hjälpa till. Se till att kompisen står på pass hos
grannen, gärna när denne är bortrest, och ge hunden en chans att
rymma. Med rätt kompis på passet bör det räcka med en enda gång
för att för all framtid stoppa besöken hos grannen.

GÅ OCH GÖM DIG

Ta lite tid och läs igenom detta även om du fnyste och skakade på
huvudet redan när du läste rubriken. Har du en hund som vill ge sig
i väg för långt och för länge, så ge det här sättet att jobba ett par
veckor. Jag lovar att du lär dig en del om din hund och kanske får
ett bättre resultat än du väntat dig, om inte så får åtminstone både
du och hunden motion. 

Alla vet säkert att det ibland kan vara en god idé att gå och
gömma sig för hunden om den tenderar att bli alltför vidlyftig. Vad
som är alltför vidlyftig kan vara allt från 30 meter till någon kilome-
ter, beroende på var vi vistas, vilken hund det är och vad vi använder
den till. Nåväl, många av oss har provat att gömma sig när valpen
försvinner. Några har konstaterat att det fungerar riktigt bra medan
det för några inte fungerat alls. Det kan så vara att det inte fungerar
med alla, men om du tänker på hur du gör när du försvinner och när
hunden hittar dig, är jag övertygad att det fungerar riktigt bra på de
flesta. Då menar jag hundar som är normalt kontaktbenägna och har
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Lite godis fungerar 

alldeles utmärkt ibland.



flockkänsla. Detta gäller en stor del av sällskaps- och brukshundarna
och givetvis även för våra fågelhundar. Att rådjursdrivaren inte kom-
mer springande efter sin förare om han släpper den i skogen och går
och gömmer sig, hoppas jag alla inser. Givetvis samma sak med hun-
dar, oavsett ras, som försvinner i skogen för att de lärt sig att det roli-
gaste som finns är att jaga klövvilt.

TIO S E KU N DE R

Har du en unghund eller vuxen hund som vill ta ut svängarna för
mycket och inte söker kontakt regelbundet, väljer du mark där hun-
den kan försvinna ett tag. Det är en förutsättning att inga större
vägar finns i närheten, men har du en stående fågelhund är inte den
bästa jaktmarken det idealiska stället att hålla till på. Min pointer
Asco är en av många hundar som lärt sig att hålla kontakt betydligt
bättre genom den här metoden.

När du släppt hunden på fältet och den drar i väg bakom en
skogsdunge väntar du i tio sekunder. Tio sekunder har passat bra för
de hundar jag jobbat med, självklart kan du välja en tid som passar
dig bättre, men använd samma tid varje gång. Har inte hunden kom-
mit inom synhåll inom tio sekunder ser du själv till att försvinna.
Spring undan en bra bit och se till att du springer i vindriktningen!
Står du gömd i fel vind behöver hunden inte ens komma i närheten
av dig för att ha koll på var du finns. 

Meningen är att du ska göra det så svårt som möjligt för den att
hitta dig. Det brukar gå ganska bra, åtminstone de första gångerna,
om man har lite uppfinningsrikedom. Ställ dig gärna på en höjd så
du kan ha uppsikt över hunden. 

TÅLAMOD

Nu gäller det att du förhärdar dig och har en god portion tålamod.
Med stor sannolikhet kommer hunden springande tillbaka till den
plats den senast såg dig på fältet och börjar leta. Ska det här få
avsedd effekt så ropa eller vissla inte på hunden. 

Låt den leta och ofta kan man se att farten ökar betydligt och
många hundar visar att de blir mer eller mindre stressade. En del
hundar brukar även skälla. Det är precis så här jag vill ha det, hun-
den ska känna sig lite dålig till mods. Jodå, det finns gränser och du
känner som vanligt din hund bäst, så ser du att det går överstyr får
du väl ropa på den. Det bästa är ändå att vänta ut den, till slut lär
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de allra flesta hundar att leta rätt på husse eller matte. När den hit-
tar dig tar du emot den med beröm och kanske en godbit. Fortsätt
nu att gå, men inte ut på fältet ni var tidigare utan åt ett helt annat
håll. Gör hunden kortare turer och kommer fram och söker kon-
takt, uppmuntrar du givetvis detta med rikligt med beröm. En god-
bit gör underverk för vissa. Sticker hunden ifrån dig ur synhåll mer
än tio sekunder så gör du som tidigare. Glöm inte bort att du alltid
ska gå åt något annat håll när hunden kommer till dig. 

I  S KOG E N

För dig som håller till i skogsmark gäller i princip samma sak, men
beroende på den terräng du brukar gå i så anpassa tiden till vad du
bedömer som lagom för din hund och det sättet du vill att den ska
jobba.

Jana, en av mina hundar som gick på tok för stort och var en mycket
självstädig dam, tränade jag inför riksprovet i skog 2007 under några
intensiva dagar i skogen precis som jag beskrivit här. Varje gång hon hit-
tade mig och tog kontakt så blev det en godbit! 

Ofta väntade jag kanske bara fem sekunder då hon försvunnit i tät-
skogen innan jag själv gick i väg åt andra hållet. Resultatet blev bra, kon-
takten förbättrades väsentligt och hon vann Riksprovets unghundsklass.
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Riksprovet i skog 2007, 

vinst i unghundsklass 

med Jana och elitklass med

Dagny, är värt att minnas.
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Ju mer du jobbar med hunden desto mer kontaktbenägen blir den
och visst är det både praktiskt och trevligt med en hund som ofta
söker ögonkontakt med sin förare. Just ögonkontakten är väsentlig
och något jag saknar hos många ekipage. Bland alla goda råd för
ökat ledarskap och kontakt är nog det vanligaste att hunden ska
sitta framför dörren innan den får lov att gå in eller ut, samma sak
vid matskålen, etc. 

Dessa råd är bra, men lägger du till att hunden ska titta på dig
och fråga om lov med ögonen, blir det genast betydligt bättre och
effektivare. Det är lätt att få ögonkontakt med hunden när du sitter
i skogen med kaffe och en korvsmörgås, men kontakt bara när du
har korv eller annan godis i handen är inte riktigt vad jag menar här.

Se till att hunden måste fråga med ögonen innan den får ge sig i
väg på sök, ut mot apporten, ut eller in i bilen, ja, det finns hur
många tillfällen som helst, så har du snart en hund som är betydligt
mer kontaktbenägen och trevligare att jobba med. 

Med en ivrig och stressad hund kan det ibland underlätta att
göra den lite osäker i vissa situationer, exempelvis när vi går ut
genom ytterdörren. Hunden vet vad som är på gång och står med
nosen mot dörren. Du börjar öppna dörren, men hejdar dig.
Hunden försöker rusa ut, stöter emot dörren, samtidig som du ger
ett försynt nejkommando och stänger dörren. När hunden lugnat
ned sig gör du om proceduren. Med all säkerhet får du då en lite
osäker frågande blick från hunden och nu kommer berömmet. Bra
så! Stanna kvar! och sedan Ja! eller vad du nu vill använda. 

Hela tiden är det du som bestämmer vad som ska ske och hun-
den som måste fråga först. Med en stressad hund gäller det själv-
klart att ta det lugnt och att du är lugn, en stressad förare lär inte
lyckas.
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Ögonkontakt

Underskatta inte ögon-

kontaktens betydelse.
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Förvandla din vorsteh till en spaniel

Självklart kan du inte göra en spaniel av din vorsteh, men du kan träna
den att, när det behövs, korta söket. En spaniel ska söka inom bösshåll
och av olika anledningar kan det ibland vara praktiskt att även våra
stående hundar begränsar sitt sök. Jag började träna detta inför ett full-
bruksprov där jag tänkte starta mina då unga tikar, Cissi och Dagny.
Fullbruksprovet innehåller ett moment, sök i tät vass, där hundarna
ska jobba inom bössans räckvidd, alltså dags för lite träning. 

Självklart kan du styra hunden med signaler och på så sätt få den
att hålla sig där du vill, men ibland kan det vara kul att testa något
nytt. Det jag gjorde var att införa ett nytt kommando, Sök här, med
betoning på ”här”. De första försöken gjordes på ett fält där jag höll
mig ett tjugotal meter från skogskanten. 

När jag går på fält är skogen förbjudet område och bakom mig
får hundarna inte vara. Då återstod att lära hundarna att inte gå mer
än tjugo meter ut åt sidan på fältet eller mer än tjugo meter framför
mig. Givetvis tittade hundarna förvånat på mig första gången jag gav
ett uppmuntrande Sök här! Ännu mer förvånade blev de när jag efter
att de sprungit ut tjugo meter klämde till med ett Nej, här! Med
beröm och uppmuntran när de höll sig inom lagom håll och ett Nej
när de gick för långt ut gick det förvånansvärt fort att få dem att för-
stå vad jag ville. 

Efter att ha tränat så under rastpromenaderna en tid kunde jag
med kommandot Sök här, gå kors och tvärs över öppna fält med
hundarna hela tiden inom 20–30 meter. När det fungerade på fälten,
där det varit lätt att korrigera i rätt tid, var det dags att prova i tätare
terräng. Bland snår och buskar var det betydligt svårare, men efter ett
antal påminnelser om vad som gällde fungerade det hyfsat även här. 

Det måste erkännas att det inte var någon vidare fart på söket,
träningen gjordes i fågeltomma marker och brist på tid och intresse
gjorde att jag nöjde mig med det resultat jag uppnått, att i vissa lägen
kunna begränsa sökvidden. Vill man jobba vidare med spanielsöket
måste hundarna hitta fågel ofta för att få fart på söket. Några ut-
lagda apportobjekt kommer man säkert långt med.

Dagny vann fullbruksprovet och Cissi kom tvåa, båda med första-
pris, så visst hade jag lite nytta av träningen.

Har jag en allroundhund 

så har jag.
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Det finns fler åsikter om foder än det finns fabrikat på marknaden
och foder finns det gott om. Tro mig, jag har provat många av dem,
åtminstone de som har varit med på marknaden några år.

Jag använder och har i stort sett alltid använt helfoder, typ torr-
foder. Det är bekvämt och jag har heller aldrig sett något behov av
något annat. Jodå, jag har givetvis provat på färskfoder också.
Färskfoder, hävdar många inom draghundsfolket, är det bästa när
det gäller extrema ansträngningar under flera dagar och så är det
kanske, men som sagt för mina behov så räcker det gott med torr-
varianten.

B I LLIGT OCH B RA

Snålheten bedrar visheten var ett av fars favorituttryck, så rätt han
hade. Är det fler än jag som efter en massa misstag konstaterat att
våra gamla föräldrar ofta hade rätt? Efter åtskilliga försök under
åren att sänka kostnaderna för hundhållningen genom att prova låg-
prisfoder, särskilt när vi hade hundpensionat, har jag lovat mig att
aldrig föröka igen!

Nackdelarna med de lågprisfoder jag provat är många. Det blev
aldrig billigare för jag fick öka fodermängden i stället, men det vik-
tigaste är att jag tveklöst sett en markant skillnad under jakt och
provsäsongen. Hundarna går helt enkelt sämre, orkar mindre och
rasar i vikt trots en ökad mängd foder. Att ge extra tillskott av rent
fett är inte en lösning som fungerat för mig, inte ens om jag börjat i
god tid före jakten för att vänja hundarna. En säsong provade jag
att ge ett par av hundarna lågprisfoder och övriga ett bättre foder. 

Det är bara att konstatera fakta, att köpa billigt är att köpa dyrt,
jag behöver inte prova igen! 

KVALITETS FODE R

Enbart för att ett foder håller ett lite högre pris innebär det självklart
inte att det passar alla hundar. De flesta kvalitetsfoder håller hög
klass, men jag fick en tankeställare sedan jag fått några säckar från
en leverantör av ett välkänt bra foder som prov. En variant för arbe-
tande hundar med, enligt varudeklarationen, motsvarande fett och
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Foder och utfodring
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proteinhalt som det foder jag då använde. Två av mina hundar fick
gå på det nya fodret och övriga på det gamla vanliga. Som alltid
gjorde jag för säkerhets skull foderövergången smidig genom en suc-
cessiv övergång till det nya fodret under ett par veckors tid. Inför
foderbytet vägde jag samtliga hundar och efter cirka två månader
noterades en rejäl viktminskning för de två som fått det nya fodret.

Fodermängden höll jag givetvis noga koll på och visst, jag vet att
foderbyte ibland kan ge problem, men en liten tankeställare fick jag.

SAM MA TYP AV FODE R H E LA ÅR ET?

Flertalet leverantörer har ett antal varianter av sitt foder. Foder för
valpen och foder för pensionären, hunden alltså, inte för mig.
Högenergifoder att användas under jaktsäsongen och foder med
mindre energi, det vill säga fett, för den övriga säsongen. 

Jag har funnit att pensionärerna helt klart mår bäst av ett foder
anpassat just för dem. Till valpar använder vi ett valpfoder de förs-
ta sex till åtta månaderna. För övriga hundar föredrar jag att använ-
da högenergifoder året om och variera mängden foder beroende på
tränings- och arbetsaktivitet. 

Detta fungerar för det mesta bra, bara man håller koll på hullet
hos hundarna. En bra regel är att man lätt ska känna revbenen om
man smeker hunden över sidan. Har du svårt att känna revbenen på
din hund kan du snabbt tjäna pengar genom att minska på foder-
mängden och få en hund som mår bättre och lever längre på köpet.

För valpar och unghundar är jag extremt noga med att hålla hul-
let lagom och absolut inte för högt hull. Hellre lite tunna än för feta!

När vi slutar med valpfodret ger vi inte valpen högenergifoder
direkt. För unghunden rekommenderar många veterinärer en övergång
till ett foder som ligger ett snäpp under högenergifoder och så gör vi.

En och annan gång har jag haft den där hunden som aldrig tycks
bli mätt, men likväl har lämpligt hull. Till den hunden använder jag
ett foder med mindre fett och ökar fodermängden i stället. Jag ser
då till att i god tid före jakten byta till högenergifoder, minst någon
månad i förväg.

Hur kraftigt foder man ska välja är självklart högst individuellt.
Är den huvudsakliga motionen dina hundar får under lågsäsongen
en koppelpromenad morgon och kväll, ja, då är det nog inte läge att
låta dem gå på ett högenergifoder. Har du en hund som även under
jakten är lite typ tjuren Ferdinand och i sakta mak strövar runt i
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markerna kan du också välja foder med lägre energiinnehåll. Som
vanligt är det du själv som känner din hund bäst. 

H U R OFTA S KA JAG FODRA M I NA H U N DAR?

För vuxna hundar är ett par mål mat om dagen att föredra framför
ett enda. Själv serverar jag alltid två mål och fodret rejält uppblött i
vatten. Om du ger fodret torrt är det självklart viktigt att hunden
har tillgång till vatten och att den verkligen dricker tillräckligt. 

För valpar rekommenderar jag att du lyssnar på din uppfödares råd.

VATTE N U N DE R JAKTE N

Under jaktsäsongen, på kvällen före en jaktdag eller ett jaktprov, ger
jag hundarna en betydligt större portion än vanligt och på morgonen
därefter knappt en halv portion och då med betydligt mer vatten än
vanligt. Självklart ser jag även till att vattna ordentligt efter varje släpp
eftersom mer än en hund har kroknat på grund av för lite vatten. 

Mina egna hundar dricker oftast inte tillräckligt under jakt och
prov för att prestera maximalt. Kanske de inte ger sig tid men, det
vet jag, om jag ställer fram en vattenskål med lite extra godis, lever-
pastej eller korvbitar, i vattnet då dricker de rejält mycket mer och
presterar därefter.

Här är ytterligare ett suveränt tips: Under den första fjälljakten
med min pointer gick han in i väggen totalt. Efter ett par dagars jakt
fick jag mer eller mindre lyfta ut en mycket stelbent pointer ur hus-
vagnen, där vi hade vår förläggning. Han hade gått extremt hårt på
fjället och uppenbart inte fått i sig så mycket vätska som han behöv-
de trots det sedvanliga godiset i vattnet. 

Av en veterinär fick jag tipset att ge honom Resorb Junior, vätske-
ersättning för spädbarn. En liten påse med pulver i ett par, tre deci-
liter vatten efter första släpp nästa dag och jag fick en helt ny hund!
Under den fortsatta jakten gick pointern som vanligt, outtröttligt
och snabbt över fjället. 

Vätskeersättningen använder jag nu även till övriga hundar när
dagarna är varma och det förväntas bli hårt jobb för hundarna. 

E FTE R JAKTE N

Självklart ger jag inte hundarna mat direkt jag kommer hem efter
jakten! Om jag inte har helt fel är två timmar en tumregel för hur
tätt inpå en hård fysisk ansträngning man ska utfodra sina hundar.

Överutfodra inte 

valpar och unghun-

dar. Hellre en lite

tunn än fet valp.
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R EG E LB U N DNA TI DE R FÖR UTFODR I NG?

Någon kanske blir förvånad att jag sätter ett frågetecken efter rubri-
ken. De flesta har nog som jag fått lära sig att hunden ska ha mat
på bestämda tider, eller hur? Rent praktiskt fungerar nog detta bra
för de flesta. Vi lever i ett ganska inrutat liv med jobb och annat
otäckt som inkräktar på fritiden. Fungerar bra gör det också för de
flesta hundar, men en liten tankeställare fick jag när jag jagade till-
sammans med en kompis som jobbat med tjänstehundar inom poli-
sen under många år. Han såg lite undrande på mig när jag alltid gav
mat till hundarna på den tid de var inställda på och menade på att
detta var fel. 

Förklaringen var att om en tjänstehund utfordras på bestämda
tider dag efter dag och det sedan blev ett jobb och maten uteblev
några timmar, så skulle dess effektivitet försämras. 

Intressant och tänkvärt, tycker jag, kanske något att tänka på för
dig som jobbar mycket med eftersökshundar. Det blir nästan som
med tjänstehunden, en utryckning kan komma oväntat och när som
helst på dygnet. Våra hundar är inte heller programmerade för att
få mat på bestämda tider, även om det är lättast för oss.

Det irriterande pipandet från hundarna, om man någon gång är
försenad med maten, är säkert också något man slipper om man ser
till att variera tiderna för utfodring.

Kickan med fasanvittring 

i nosen.



222

LITE AV VARJ E

Även om du inte är ärlig mot andra när du beskriver din nuvarande
hund eller din tidigare, så försök att åtminstone vara ärlig mot dig
själv. Vi människor är ju så inrättade att vi har väldigt lätt för att
komma ihåg allt som gått bra och förtränga det som gått snett. Tror
du mig inte så lyssna ordentligt när kompisarna berättar om sina
hundar och jakter för dig.

Detta är väl i och för sig alldeles utmärkt, men inte när vi ska
träna hundar! Ska vi föra dressyren framåt gäller det att veta vad
som inte är riktigt bra med vår hund och fokusera på att förbättra
detta, ty det mesta går att få bättre med rätt träning. 

Om du är så smart att du läser denna bok innan du ska börja
träna din valp, fundera på hur det var med din förra hund, om du
nu haft hund tidigare. Det fanns säkert något som du inte var rik-
tigt nöjd med. Ta dig en funderare över detta och vad du gjorde för
fel i dressyren. Har du inte detta klart för dig, lär du göra samma
misstag med den här hunden också. 

Kör inte i samma hjulspår

Ungersk vizsla.

Du vet säkert vad

som är bra med 

din hund, men än 

viktigare är att veta

och fokusera på vad

som inte är bra om du

ska komma framåt i 

dressyren.
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Här kommer ett avsnitt där du som instruktör och du som tränar
tillsammans med några kompisar, kan hitta en och annan övning du
inte kört tidigare. Många av dessa ser du även i mina dvd-filmer för
valp- och unghundsträning.

Tänk på att inte enbart träna på gräsmattan framför huset, eller
på klubbens appellplan varje gång. Det är viktigt att variera platsen
och terrängen när man tränar! 

LI N FÖR IG H ET

Linförighet har jag mer eller mindre lagt ned med mina hundar och
att marschera på led och linje är heller inte något som tillför så
mycket. När ni förflyttar er med hundarna, försök att alltid föra
dem utan koppel och ta tag i olydnaden när den uppstår. 

Visst, jag vet att det blir lite rörigt i början, men jobbar ni så
kommer det mesta att bli mycket bättre, även när ni kommer till
fågelsituationerna. Kan ni inte ha lydnad på hundarna när de är all-
deles intill er, hur ska ni då kunna jaga med dem? 

STAN NA KVAR OCH PASS IVITET

Tillämpa detta moment i alla lägen när ni ska prata en stund eller fika.
Låt hundarna ligga eller sitta okopplade och gärna en bra bit ifrån er.
Undvik att sätta hundarna på linje eller vad nu det brukar bli för geo-
metriska formationer på de gamla vanliga kurserna. Placera dem i
stället lite huller om buller med ett vettigt avstånd mellan hundarna,
precis som när ni jagar och tar en fikapaus och inte vill ha hundarna
alldeles intill er. Jag kallar denna placering för oordnad grupp.

Öka svårigheterna genom att kasta dummies eller vilt, skjuta
några skott, etc. Förarna ska givetvis stå en bit från hundarna. Låt
gärna en och en hund apportera genom att föraren, på det avstånd
han står, skickar sin hund på apport. 

I N KALLN I NG

Börja med enkla inkallningar i koppel och öka svårighetsgraden
med någon form av störning, det kan räcka med att den hund som
ska kallas in står och nosar på en av de andra hundarna. Alternativt

Förslag till träning med grupper
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skapa en frestande luktfläck av något slag, kanske genom att strö ut
lite godis i gräset, kattskit eller hästskit ger suveräna lukt- och stör-
ningsfläckar. Har du en voljär så släpp gärna fram en och en hund
till den och gör därefter en inkallning.

Kör samma övningar med lösa hundar och släpp flera åt gången
för att därefter kalla in en och en. Kolla att inkallningen fungerar
lika bra med både röstkommandot och visselsignal.

Självklart kan inkallning göras från sittande i grupp, men det blir
väl lätt och jag gör detta mer för att göra en koll på att de andra
hundarna sitter kvar än för att träna inkallning.

E N KU L OCH B RA G R EJ

Utgångsläge är hundarna sittande i en oordnad grupp och förarna
ett tjugotal meter från hundarna. Samtliga förare sätter nu in sina
visselpipor i munnen och låter armarna hänga rakt ner. 

En och en kallar in sin hund genom att enbart blåsa sin inkall-
ningssignal i pipan. Ja, jag vet de flesta hundarna kommer att ge sig
i väg åt något håll, men om förarna agerar snabbt, stoppar och sät-
ter tillbaka sina hundar så kommer efter en stund den här övningen
att gå förvånansvärt bra. Lite mer träning när alla hundar springer
lösa så har vi snart lärt hundarna att det bara är husse eller mattes
pipa som gäller och att allt annat är oväsentligt.

DE N STORA TYSTNADE N

Det här är också en suverän övning. Vi vet ju att fågelhundsträning
gärna vill urarta i ett skrikande och hojtande åt våra hundar, vare
sig det behövs eller inte och där är jag inget undantag. Från och med
denna övnings början måste förarna vara helt och hållet tysta, klap-
par på benen eller annat är heller inte tillåtet. Förarna ska nu, enbart
med hjälp av tecken och kroppsspråk, en i taget utföra följande:

Ta med sig hunden på en promenad cirka fyrtio meter, sätta hun-
den och låta den sitta kvar. Föraren går sedan tillbaka till utgångs-
läget och kallar in hunden. Ett Stanna under inkallningen kan med
fördel läggas in i momentet. Det är förvånande att så många redan
första gången lyckas med den här övningen, särskilt när man tidiga-
re hört hur höga kommandon de använt till sina hundar. 

Självklart är det förarna med den bästa kontakten med sina hun-
dar som lyckas bäst, alltså en övning värd att köra då och då. Inte
minst är övningen bra för dig som har hunden med på rådjursjakt.

STAN NA

Stannakommandot är ju den stora stötestenen för många och det är
inte lätt att göra tillräckligt svåra övningar för stannakommandot
utan att blanda in fågel eller hare, alla har ju inte ett kaninhägn att
ta till. Det gäller i stället att verkligen kräva ovillkorlighet i de
övningar som kan göras.

Träna stannakommandot under vanliga promenader med hunden
vid sidan och även under språngmarsch. Föraren sätter hunden, går
ifrån 30–40 meter, kallar in hunden och stoppar den på halva vägen.

Kasta en dummy, skicka hunden på apport och kommendera där-
efter Stanna. Variera och stoppa ibland när hunden bara har hunnit
tre–fyra meter mot dummyn, ibland när den är nästan framme.

Tänk bara på att inte köra övningar under inkallning eller under
apportering för många gånger, då kan det förstöra inkallning respekti-
ve apportering. Se dessa övningar mer som en test på att det fungerar.

Två förare med sina hundar ställer sig bredvid varandra, låter hun-
darna sitta kvar och går ifrån dem ett femtiotal meter. Båda förarna
kallar in sina hundar och på halva vägen stoppar en av förarna sin
hund medan den andra får fortsätta fram till sin förare. Upprepa
övningen och den hund som inte stoppades förra gången stoppas nu.

Att kolla stoppet under rastning ihop med andra hundar är en
självklarhet, nyttigt och inte särskilt svårt.

Har ni tillgång till en apportkastare gör då så här: När en eller
ett par hundar är på fältsök ladda kastaren med en vit dummy, eller
tejpa på en vit vinge. När hunden är i lämpligt läge så skjut dum-
myn lågt, gärna så den studsar mot marken ett tjugotal meter fram-
för hunden. Få hundar kan motstå den frestelsen om inte stoppet sit-
ter ordentligt. En varning är på sin plats: det är stor kraft i en
dummy som skjuts i väg så se upp med både folk och hundar!

När allt fungerar så här långt är det verkligheten som gäller, ut på
fälten och leta rätt på hare eller använd de fåglar ni har tillgång till.

APPORTE R I NG

Här är det bara fantasin som sätter gränser, det finns hur mycket
övningar som helst att göra. Här kommer några förslag: Börja med
vanlig grundläggande apportering på nära håll med olika föremål och
vilt. För långa håll gör att eventuella korrigeringar tar för lång tid.

Kör apportering på land på motsvarande sätt som det görs i vat-
ten på jaktproven i unghund, öppen och elitklass. Det går alltid att
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Hundar hör bra, 

försök att hålla nere 

röstvolymen när du 

tränar.
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leta upp en äng eller någon plats på ett hygge som med lite fantasi
kan ersätta vattnet. 

Träna kommandot Ut, apport! med dirigering rakt ut mot dolda
apporter, linjetag. Se i avsnittet Apportering hur övningarna läggs upp. 

Träna klockan med ett, två och tre föremål eller vilt. Variera och
lägg i förväg ut ett av de tre föremålen som en blind apport. 

Dirigering rakt ut och vinkla mot en blind apport.
Lägg ut ett antal olika vilt på rad med cirka tio meters mellanrum.

Skicka hunden och låt den apportera viltet från början utan att tillåta
att den hoppar över något vilt som den kanske inte är så förtjust i.

APPORTTÄVLI NG

Apporttävling är en kul och nyttig grej som jag kört i många år och
som många klubbar tagit upp. Så här kör jag: Dela upp hundarna
två och två. Låt hundar och förare ställa upp bredvid varandra,
kasta ut ett tiotal dummies eller vilt på varierande avstånd framför
hundarna och KÖR! 

Den hund som först kommer in med tre apporter har vunnit
omgången och går vidare. Så småningom återstår apportmästaren
för dagen. Grejen med tävlingen är att hundarna med lite övning lär
sig apportera utan att störas av att andra hundar jobbar i samma
område. Att se hur hornen växer ut på förarna när det försöker elda
på sina hundar är också ganska kul.
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En apportkastare kan 

vara användbar vid 

stadgeträningen. 

Peter Nilsson står 
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I mars månad 1998, när vår tik Kassandra, Ila som vi kallade henne, var

dräktig, gjorde jag de dagboksanteckningar du hittar här. Tanken var att

dokumentera uppväxten och träningen av en valp fram till den första jakten.  

Nu några år senare har jag facit i hand om hur det gick för dels den

valp vi behöll, dels för några av de andra valparna i kullen.

Detta avsnitt har alltså några år på nacken, men jag vet att det upp-

skattats av många. Särskilt har det uppskattats av dem som precis fått

hem en liten valp, eller kanske planerar sin första valpkull. 

Genom åren har jag ändrat tidpunkten när jag börjar träna de olika

momenten och kanske finner du också små variationer i hur jag nume-

ra går tillväga, men har du funderingar på vad som är bäst så håll dig till

det jag beskriver under de olika momentens egna rubriker.  

Från valp till vuxen

Vår stamtik Kassandra 

på ålderns höst.

Föregående uppslag:

Bara lite sömnig...
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TVÅ VECKOR KVAR

Kassandra har ökat midjemåttet rejält, vi har i stort sett inte gjort
några förändringar i hennes utfodring. Hon kan inte äta riktigt lika
mycket som vanligt så vi håller koll på hullet och stöttar med ett litet
extra mål mitt på dagen. När det gäller motion så reglerar hon det
själv. Hon får följa med på kvällsrundorna som vanligt, men hon
föredrar nu en stilla strövtur på fälten i stället för att hänga med de
andra hundarna. 

24 mars – nu har det hänt

På dag 58 efter parningen var aptiten lika med noll och mot kvällen
var Kassandra märkbart orolig. Tempen började gå ner sent på kväl-
len och vi väntade oss en valpning under natten. Mycket riktigt.
Efter att ha varit vaken större delen av natten somnade husse en
stund vid tretiden och vaknade med en flämtande Kassandra bred-
vid sig, i hustruns säng, plus två valpar. Den nya fina valplådan stod
tom och övergiven på golvet bredvid sängen. Som tur var kom hust-
run hem efter sitt nattjobb och bistod med tillsynen under dagen.

I skrivande stund ligger det fjorton (14!) fina valpar och turas
om att äta sina första mål. Fördelningen var sju tikar och sju hanar.
Vikterna vid födsel var 400 gram, med några grams variation upp
och ned. Kullen var stor, lite för stor och den första veckan får visa
om alla valparna har den livskraft som behövs för att klara kampen
om maten. 

27 mars – tre dygn gamla

Än så länge ser det bra ut, samtliga valpar ökar normalt i vikt och
Kassandra sköter om dem mönstergillt. Vi hoppas att mjölken kom-
mer att räcka till och ser till att hon får så bra mat som möjligt. Lite
tillskott av oxfärs ger vi för att få extra fart på mjölktillströmningen.

Valparna delar upp sig i matlag och skiftar mellan att äta och sova.

5 april – tolv dagar

Ögonen har öppnats på valparna, men det tar ytterligare någon vecka
innan de börjar reagera på syn och hörselintryck. Kassandra sköter dem
perfekt, hon äter ungefär tre gånger så mycket som normalt. Det ser ut

som mjölken räcker åt samtliga. Vikterna ökar fint och alla valparna
visar än så länge samma kämpaglöd i konkurrensen om spenarna. 

DAG S ATT BÖRJA ÄTA SJÄLV

Tre veckor har gått och samtliga fjorton utvecklas fint. Kassandra
sköter om mat och renhållning som en riktig mönstermamma. Hon
verkar inte heller vara i sämre kondition nu än efter den förra, nor-
malstora valpkullen. Den första avmaskningen är gjord, klorna
klippta och vi har börjat servera lite valpvälling i skål. Efter att först
ha använt vällingskålarna som badkar börjar valparna nu inse att
”badvattnet” går att slicka i sig. 

Valparna har börjat busa lite med varandra och det börjar bli
riktigt kul att studera de olika individerna. Visst finns det ämne till
några jaktchampions (?) i kullen. Kanske är det Boomer som blir
riksprovsvinnare om ett par år. 

Boomer är den hane som totalt hänsynslöst och i alla lägen all-
tid ser till att få tag på en spene. Detta oavsett om han är sist i kön
från början eller ej, men det vill också till en förare som kan hålla
en sådan hund i svansen! Nåväl utvecklingen brukar vara ojämn och
nästa vecka kan det vara en annan valp som tar täten. Några blivan-
de hussar och mattar har redan varit på besök och börjat se sig om
efter favoritvalpen.

M E D FACIT I  HAN D . . .

Boomer blev inte någon hårding utan i stället en mjuk och försynt
hund. Han har inte startats på prov, men var tillsammans med sin
ägare med mig på fjälljakten hösten 2001. Han uppvisade bra fart
och ett rejält fjällsök.

21 april – fyra veckor

Nu har vi börjat ge ett mål om dagen med vanligt hundfoder och tre
vällingmål per dag. Vi ser också till att minska fodermängden till
Kassandra och försöker hålla henne i lagom hull. Fortfarande ser hon
till att lägga sig bland de allt vildare valparna och låta dem få lite äkta
vara några gånger om dagen. 

Valparna har fått sin första chans att komma ut på gräsmattan.
Intressant att studera vilka som var snabbast ut och utforska omgiv-
ningen. Valparna ska hämtas 19–21 maj.
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80 LITE R VÄLLI NG

Om ett par dagar är de sex veckor och det har faktiskt gått åt cirka
80 liter välling, 15 kilo valpfoder samt ett och annat kilo köttfärs. 

Våra höns har dessutom varit vänliga nog att förse valparna med en
del ägg. Valparna är nu ute betydligt längre stunder, de bor självklart
inne hos oss i huset, men dörren ut står öppen så fort vädret tillåter. 

Utflykterna i trädgården blir längre och längre. En av tikarna,
Bodil, tar täten då det gäller att upptäcka vad som är nytt. För övrigt
skiljer sig valparna åt förvånansvärt lite i sitt sätt att vara. Även stor-
leken är otroligt nog mycket jämn. Nog hade jag väntat mig att några
skulle komma lite på efterkälken i den stundtals tuffa konkurrensen.
Visst har vi ett par valpar som visar en liten mjukare framtoning än
övriga syskon och visst finns det just nu en och annan som ser ut att
kunna behöva en stabil förare för att jaga rätt vilt och på rätt marker,
men som jag sagt tidigare. Det händer mycket de närmaste veckorna.

N EJ KOM MAN DOT PÅ H U N DARS VI S

Nej, det vill säga ett morrande fick ett par av valparna lära sig bety-
delsen av i dag. Aron, vår då tvåårige hane, hade hittat en matskål
med lite rester i. Självklart kom ett par valpar fram och tänkte
smaka. Arons mullrande Stopp där var det ingen som brydde sig
om. Exakt som jag försöker lära ut på kurserna gav han en väl
anpassad korrigering direkt då inte kommandot blev respekterat.
Valparna pep till och blev ganska så spaka, men någon minut sena-
re var det fullt bus igen. 

Aron har förmodligen aldrig läst vad en del herrar och damer hund-
psykologer skriver. Enligt dessa borde det självklart vara helt förbjudet
med en dylik korrigering eftersom valparna aldrig kan lära sig något
av detta, men tyvärr kan ju Aron inte läsa. Hur som helst, jag kan
garantera att de två valparna på en enda gång lärde sig vad hundarnas
nejkommando betyder. Exakt på samma sätt lär jag mina hundar vad
mitt Nej betyder, men det ska erkännas att jag väntar nog några veck-
or till och kanske är jag något mer försynt än vad Aron var.

SJ U VECKOR OCH KAM PLE KAR NA HAR BÖRJAT

Denna vecka har kamplekarna kommit igång på allvar och
Kassandra får ibland ta i med hårdhandskarna för att få lite ordning
på de vildaste valparna. Hon tar dem över huvudet eller nacken,
ganska så hårt ibland, och när de lugnat ned sig så blir det en slick
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När du får hem 

valpen ska du låta

den känna trygghet 

i att det är du och

familjen som utgör

flocken. Låt den inte

bli leksak åt grannar

och goda vänner.

på magen som belöning. En lång trasa med knutar på är en populär
leksak och det är en häftig syn att se hela gänget kämpa om den. En
av valparna, Boss, vill ha matskålen för sig själv när han äter och
med hotfulla morrningar och vilda utfall mot sina bröder och syst-
rar lyckas han för det mesta få som han vill. 

M E D FACIT I  HAN D . . .

Boss blev jaktprovschampion 2002, den första i B-kullen. Är det
kanske den ilsknaste valpen i kullen man ska välja?

SOCIALI S E R I NG S PE R IODE N ÄR E N VI KTIG TI D!

Fjärde till tolfte veckan brukar räknas som en socialiseringsperiod.
Det är nu valparna ska utveckla sin kontakt mellan både hundar
och människor. Redan hos oss ser vi till att valparna får mycket med
sig i bagaget av både kontakt med människor och hundar. En hel del
miljöträning blir det också när de kan springa fritt omkring på går-
den som de gör. 

Tänk på att när du som valpköpare hämtar hunden återstår det
en hel del av den här viktiga perioden! Det är nu som valpen ska
präglas på dig, få förtroende för dig och så småningom se dig som
sin flockledare. Det är en tuff period i valpens liv då den skiljs från
flocken och hamnar i en helt främmande miljö. Försvåra det inte
genom att låta valpen gå som en vandringspokal mellan en massa
olika personer som ska lyfta upp den och gulla med den! Detta ska-
par bara förvirring hos valpen och tillför definitivt ingenting. 

Åtminstone den första tiden, en eller ett par veckor, bör du själv
vara den som till allra största delen handskas med valpen. 
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21 maj – åtta veckor

Valparna lämnar oss. Under några hektiska dagar har de flesta val-
parna nu hämtats av sina nya hussar och mattar. Några få är kvar,
men inom en vecka har samtliga, utom Basilika vår egen valp, åkt i
väg till nya hem. Vi och valparna ser ut att ha haft riktig tur. Våra
valpköpare har varit trivsamma bekantskaper och många av dem
har ett gediget hundkunnande. 

DÅLIG APTIT 

Att valpen inte vill äta är inte så ovanligt i början och ett par av
valpköparna har rapporterat om detta. Miljöombyte och avsaknad
av eller betydligt minskad konkurrens vid matbordet är troliga orsa-
ker. Har man fler hundar hemma är det bästa om valpen får äta i sin
skål intill de andra hundarna. 

Om valpen inte äter ganska omgående får man förhärda sig och
plocka bort maten efter en stund. Att den hoppar över några mål är
inte hela värden. Börjar man fresta den med lite extra godbitar har
man snart en unghund som kräver vit duk och ett gott vin till mid-
dagen.

FÖRSTA I N KALLN I NG STRÄN I NG E N

Nu försöker vi mest få lugn och ro för vår valp. Låter den ensam
och i sin egen takt få följa med ut och utforska närmiljön. Det blir
inte mer än ett par hundra meter från huset, än så länge, men tids
nog hinner vi med mer miljöträning. 

Då och då när vi är helt säkra eller åtminstone nästan säkra på att
hon kommer, kallar vi på henne med ett Basilika – Hit. Samtidigt ger
vi det vanliga tecknet för inkallning med armarna ut från kroppen.
När hon kommer passar vi på att vänja in stannakommandot. I de
fall vi vill locka på valpen när hon håller på med något intressant och
vi är osäkra på om hon kommer, lockar vi med enbart namnet och
säger allt utom Hit till henne. Vi kräver heller inte att hon ska
komma ända fram till oss, vill hon inte hänga med så går vi bara där-
ifrån, förr eller senare så kommer hon efter. 

För dem som har fler hundar hemma kan det vara värt att tänka
på att inte hålla på att vissla ohejdat när valpen är med, små grytor
har ju som bekant också öron. Det är risk att om valpen hör signa-
ler i örat hela tiden så kommer detta att för valpen bli helt menings-
lösa omgivningsljud.
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2 juni – tio veckor och 
ovillkorlig inkallning

Det kanske låter tidigt att börja vid tio veckors ålder och för vissa
individer kanske det är dags först en vecka eller två senare, men det
är ovillkorlig inkallning vi tänker börja tillämpa från och med nu. 

Samtidigt börjar vi med inlärningen av nejkommandot, det vill
säga ett förbudskommando. Självklart anpassar vi de korrigeringar
som behövs till vad vi anser är lagom för Basilika

Träningen av ovillkorlig inkallning är alltid lite svår i början. På
en liten valp är det extra viktigt att du gör allt rätt! 

Under avsnittet inkallning beskriver jag hur vi jobbar, men en
varning kan vara på sin plats. Är du det minsta osäker på exakt hur
du ska gå tillväga eller om något ser ut att gå snett, lägg ned träning-
en och se till att få hjälp. Under alla förhållanden se till att du inte
förstör inkallningsmomentet genom att hålla på och upprepa inkall-
ningskommandot!  Hela tiden när vi jobbar med valpen är det
okopplad hund som gäller. Detta gäller inte bara vid inkallningen
utan vid all kommande träning.

STAN NAKOM MAN DOT

Vi fortsätter givetvis att träna stannakommandot, fortfarande med
valpen alldeles intill oss, inom tvåmetersgränsen. Nu är det inte
enbart vid inkallningen, utan då och då när valpen är i närheten av
oss. Vi använder dessutom detta kommando när vi går ut genom
ytterdörren eller in i ett annat rum och inte vill att valpen ska följa
med. Att stannakommandot är viktigt förtjänas att upprepa! 

Visst finns det många som fnyser åt att vi börjar redan nu, men
som jag brukar säga, vi slipper förhoppningsvis utgiften för ett
elhalsband nästa säsong. Elhalsband är förbjudna sedan april 2003.

APPORTE R I NG

Det är Christine som har börjat träna valpen lite smått med spontan-
apportering. Helt meningslöst säger säkert gamla och visa. Nåväl låt
dem säga detta, vi tränar på. Ett stort antal kurser har visat att det
är helt rätt för novisen att börja med spontanapportering tidigt. En
gammal räv får förmodligen lika bra resultat senare, genom att gå
direkt på tvångsapportering. 

Här är det självklart enbart lek och inga som helst krav som gäl-
ler. Inte heller använder vi apportkommandot! Så länge som valpen
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glatt springer och hämtar och kommer tillbaka, håller vi på. Om
valpen springer och hämtar, men sedan ger sig iväg för att äta upp
apporten lägger vi ned träningen tills inkallningen blir säkrare. 

Samma sak om den inte vill hämta, då väntar vi några veckor till.
Som apportföremål använder vi en liten trasa med knut på och
samma föremål varje gång. Detta föremål används enbart vid
apportträning, inte som leksak. Vingar och dylikt ser jag som
meningslöst att använda nu och vilt brukar jag inte börja med innan
apporteringen sitter någorlunda säkert. 

16 juni – tre månader

Nu börjar vi så smått öka svårigheterna under inkallning. Ett exem-
pel kan vara att kalla in när valpen är fullt upptagen av lek med
någon annan hund. När vi ökar störningen i momentet minskar vi
givetvis avståndet till valpen så vi snabbt kan ingripa om komman-
dot inte fungerar. Det är viktigt att hela tiden läsa hunden och läsa
rätt. Kommandot, korrigering och beröm ska komma i exakt rätt
ögonblick, inte för tidigt och inte för sent! Vi har även börjat träna
Sitt och Sitt, stanna kvar så smått. Träna och träna, vi vänjer valpen
vid vad kommandot betyder och håller oss max en meter eller två
ifrån. Om valpen lägger sig bryr vi oss inte om, huvudsaken är att
den stannar kvar. Här är ett typiskt moment som många slarvar med
och försöker öka avståndet för snabbt. Helt meningslöst, korta
avstånd är det som gäller under lång tid framöver. 

Svårigheterna och tiden ökas successivt. Först när allt fungerar
till hundra procent och valpen hunnit få ett par månader till på sig,
är det dags att öka avståndet.

FR I H ETS KOM MAN DOT

När vi kallat på valpen, kommenderat Stanna eller när den suttit kvar
på kommandot, etc., måste vi ju ha ett kommando som talar om för
valpen att momentet är slut och den får göra vad den vill. Här använ-
der vi ett glatt och eggande Ja och som gammal brukshundsgubbe blir
det kanske även ett Hopp och lek. Ett rappt Ja använder vi i alla lägen
när vi vill ha lite fart på valpen. Exempelvis när den får sticka i väg på
apporteringen. Förhoppningen är att när vi äntligen kommer till den
första fågelsituationen ska jakommandot fungera som utlösare av den
blixtrande avance man läser om i Svensk Vorsteh. 
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GÅ OCH GÖM DIG

Basilika verkar växa upp till en lite väl självständig dam. Vi försö-
ker förbättra kontakten och få henne att bli lite mer observant på
var vi håller till genom att kila in i skogen och gömma oss när hon
drar i väg för långt. Det gäller dock att hålla ögonen på valpen. 

Blir den alltför orolig och panikspringer utan att hitta dig med en
gång är det bäst att göra ett visslande.

5 juli – första valpträffen

Nio valpar med vidhängande hussar och mattar ställde upp. Att så
många hade möjlighet att komma mitt i semestertiden tycker jag var
ett fantastiskt bra resultat. Min avsikt med träffen var, förutom att
få se hur valparna utvecklats, att försöka förmedla lite av mitt sätt
att träna valpar och kanske på det sättet förebygga problem längre
fram. Självklart blev det inte bara träning, valparna fick busa en del
och det gjorde de med besked. Nio valpar femton veckor gamla i full
fart, i fullt slagsmål höll jag på att skriva, är en härlig syn!

KRAVN IVÅ VI D TR E OCH E N HALV MÅNAD 

Hittills har jag undvikit att skriva om hur långt vi nått i träningen
och vilka krav vi ställer på Basilika. Det få aldrig bli en tävling om
vem som hinner längst på kortast tid med en valp! Utvecklingen av
individen måste få styra hur fort vi kan gå fram och vilka krav vi
kan ställa! Det är inte robotar vi vill ha, utan självständiga glada
och framåt valpar. Några mål måste vi ändå ställa upp och i följan-
de stycke försöker jag redovisa hur långt vi kommit i träningen. 

I N KALLN I NG E N ÄR KLAR

Här har vi nu helt klart krav på ovillkorlighet. Hon ska omedelbart och
i alla lägen komma på kommandot Hit. Vi vill dessutom att hon sätter
sig framför oss när hon kommer fram. Inkallningen ska fungera även
under lek med andra hundar eller under kattjakt och liknande trivsam-
ma aktiviteter. Detta fungerar nu, även om vi någon gång, innan hon
kommer, får ge ett nejkommando för att bryta det hon håller på med. 

Det visade sig också att många av Basilikas syskon på valpträf-
fen fungerade bra i detta moment och kom snabbt på inkallning. En
och annan förare hade kanske varit lite väl snäll och valparna fort-
satte glatt vad de höll på med trots hitkommandot. Vid det efterföl-
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Tecken för inkallning 

– börja tidigt med tecken

och kommando samtidigt.



jande nejkommandot tyckte jag nog att svansviftningen ibland sna-
rare ökade än minskade. Här krävs nog en skärpning om inte pro-
blemen ska bli alltför stora längre fram. Att döma av valparnas upp-
trädande nu så är det inga veklingar i kullen.

Självklart försöker vi att hålla ett relativt kort avstånd till
Basilika, inom ca 30 meter, om vi ska göra inkallning under så svåra
störningar som exempelvis ett gäng valpar som leker för fullt. Vi
måste kunna ingripa snabbt om hon skulle ha stängt öronen. 

Detta med att hunden är blockerad, eller har så mycket jakt i sig
som många experter säger om sina hundar, är bara ett annat sätt att
säga att de har en olydig hund!

Inkallningsmomentet är alltså i princip färdigtränat. Fortsätt-
ningsvis är det bara fråga om att tillämpa momentet och att som all-
tid snabbt korrigera eventuell olydnad. Att själva träningen är över
är inte detsamma som att berömmet, när allt går perfekt, är slut.
Beröm är vi så klart frikostiga med hela tiden.

STAN NA

Här har vi också krav på ovillkorlighet. Basilika stannar och sätter
sig på kommando inom ett avstånd på cirka trettio meter. Även
detta gör hon under relativt kraftiga störningar. Momentet är viktigt
och träningen fortsätter. Vi använder kommandot i skiftande situa-
tioner flera gånger per dag. Vi går för det mesta fram till henne och
löser upp kommandot med ett glatt Ja som gör att hon sätter av i
full fart igen. Se detta som träning inför kommande avance.

Tyvärr var det få av valpköparna som hade tränat på detta
moment, men de som börjat hade lyckats ganska bra.
Förhoppningsvis lyckades jag övertyga fler att börja träna Stanna
och vi får se vad som hänt till nästa träff i augusti. Fram på senhös-
ten när vi kommer till de första fågeltagningarna och de första
hararna, är jag helt övertygad om att många kommer att ångra sig
om de väntar för länge med denna träning. 

Helt klart är det jobbigare att försöka tala om för en jaktsugen
unghund vad jag menar med mitt stannakommando än att lära in
momentet på valpen under lugna förhållanden.

APPORTE R I NG PÅ LAN D

Fortfarande är det bara lek och spontanapportering utan några som
helst krav. Basilika hämtar en liten dummy eller apportbock inom
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Så mina små – se och lär.
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kastavstånd och kommer för det mesta glatt och villigt med ett stund-
tals hyfsat grepp. Kastar vi i dold terräng, exempelvis högt gräs, letar
hon oftast rätt på dummyn. Vi är lite försiktiga med övningarna och
det blir oftast bara ett eller två kast när hon är på rätt träningshumör. 

…OCH I  VATTE N

Vatten ja, här ligger vi efter med Basilika. Än så länge nöjer hon sig
med att på sin höjd bada magen. Några av de andra valparna upp-
förde sig redan som riktiga bävrar. Om jag inte minns fel så var det
tre av dem som glatt och villigt simmade ut och hämtade en kastad
vinge! Det är nog ingen risk att utlova en god middag till de valpkö-
pare som inte klarar unghundsvattnet nästa säsong.

LIGG

Vi ställer självklart inga som helst krav i liggmomentet! Vi nöjer oss
med att Basilika vet vad Ligg betyder och lägger sig ned med hjälp
av en godbit och ett kommando. Här blir det inga krav än på några
månader.

6 augusti – fyra och en halv månad

Semester är vad de senaste veckorna varit, både för Basilika och för
oss. Sommarveckorna har vi ägnat större delen till att låta Basilika
bara vara hund och följa med på promenader i skog och på fält.
Under dessa turer låter vi henne för det mesta sköta sig själv och upp-
täcka vad som finns i markerna. Undan för undan söker hon ut läng-
re och längre från oss och i de fall hon försvinner utom synhåll så
stannar vi och väntar tills hon kommer fram och söker kontakt igen. 

Några stunder vid sjökanten och lite lek har fått även Basilika att
upptäcka att vatten kan vara riktigt kul. Att simma ut ett tiotal
meter och hämta in en dummy är nu inga större problem. 

FÖLJA VI D S I DAN

När strövturerna blir allt längre är det praktiskt att lära henne följa
med vid vår vänstra sida och inte springa fram till eventuella män-
niskor och hundar vi möter. Som jag nämnt tidigare använder vi säl-
lan koppel till våra hundar och definitivt aldrig under träning av en
valp eller unghund. 

Inlärningen går relativt snabbt och brukar inte bjuda på några
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svårigheter. Som vid all annan träning gäller det att nejkommandot
fungerar och att kommandot, korrigering och beröm ges i exakt rätt
tid. Vi börjar med valpen sittande intill vänster ben och lockar
henne med ett Håll dig här, fot. Samtidigt förstärker du signalen
genom att klappa lite på vänster lår, promenerar i väg och beröm-
mer så länge hon följer med. Så fort hon vill kila åt något håll kom-
mer nejkommandot och då hon stannar upp, Fot, kombinerat med
en klapp på benet och självklart massor med beröm med den glada
rösten så fort hon kommer på plats igen. 

Till att börja med blir det några tiotal meter som vi tränar, men
ganska snart ökar vi till längre sträckor. Godiset under träningen
har vi i stort sett lagt bort nu, det räcker väl med beröm. En eller ett
par veckors träning bör räcka för att få momentet att fungera accep-
tabelt.

VI SS E LS IG NALE R

Normalt brukar vi vänta lite längre, kanske en eller ett par månader
till, innan vi börjar använda pipan, men eftersom vi ofta har med
oss alla hundarna samtidigt och använder visselsignaler till de
vuxna, har vi börjat träna även Basilika. Inte heller denna träning
brukar vara några problem, inlärningen går ofta förbluffande
snabbt. 

Vi använder en tvåtonig pipa och signalerna vi börjat med är
inkallning, två, eller flera korta signaler med den ljusa tonen, och
Stanna med en signal med drillpipan. I samband med signalen ger vi
tecken för respektive moment och omedelbart efter signalen kom-
mer det vanliga kommandot med rösten. 

FÖRSTA FÅG E LKONTAKTE N

Ett gäng rapphöns håller till runt voljärerna och Basilika fick korn
på dem för ett par dagar sedan. Hon stod för fågelvittringen några
sekunder och började sedan följa löpan efter hönsen som sprungit
undan. Efter en avance, självklart helt utan ingripande från min
sida, på tjugotalet meter och ett par korta stånd på vägen, reste hon
några höns och sprang glatt efter. Ett tiotal meter fick hon springa
innan jag stoppade henne med ett stannakommando. 

Om det skulle ha visat sig att stannakommandot inte fungerar,
eller fungerar dåligt, vid något tillfälle längre fram när jaktlusten
ökat, är det dags att gå tillbaka några steg i träningen. Vi undviker



då fågelkontakt och ökar träningen av stannakommandot i andra
situationer. Som jag ser det är det fel att träna momentet och defini-
tivt inte med hårda tag, vid fågelkontakterna. Det är lite tidigt att
låta henne hålla på med fåglarna, så det får nog dröja någon månad
eller två innan vi låter det ske lite mera seriöst.

DE N AN DRA VALPTRÄFFE N

Ett gäng valpar med sina hussar och mattar samlades här i Hagen
helgen den 8–9 augusti. Det är bara att än en gång konstatera att vi
fått tag på enormt duktiga och trivsamma valpköpare. Än så länge
verkar det också som om det gamla talesättet stämmer, att man får
den hund man förtjänar. 

Vi tränade lydnad och körde genom samtliga moment jag tidigare
beskrivit, men med väsentligt ökad svårighetsgrad. Att nu kalla in sin
valp när den var i full gång med att busa med den övriga valpflocken
bjöd inte på några större svårigheter för flertalet förare. Till min stora
glädje så hade nu samtliga anammat och tränat stannakommandot.
Flera av förarna kunde nu stoppa sina hundar på relativt långt håll
när de i full fart jagade efter en kastad boll!

M E D FACIT I  HAN D

Så här långt fungerade stannakommandot hyfsat. Det visade sig
längre fram när jakten och jaktproven började att många likväl fick
problem med eftergångar och knallapporter. Orsaken till detta tror
jag var att förarna tog lite för lätt på den riktigt tidiga träningen. 

Förarna tog dessutom lite för lätt på ovillkorlighet och konse-
kvens och var kanske lite för snälla i sina korrigeringar. Att de förs-
ta fågelsituationerna sker relativt tidigt och på rimliga avstånd är
väsentligt för ett lyckat resultat. Läs mer i avsnittet Stanna är ett
suveränt kommando.

KONTAKT

Samtliga förare hade en imponerande kontakt med sina hundar och
just kontakten med hunden är en av grundstenarna för att all annan
träning ska fungera. Det var också en riktig kontakt, det vill säga en
kontakt som inte grundade sig på att valparna såg sina hussar och
mattar som foderautomater. Det senare blir lätt fallet om man stän-
digt och jämt mutar valpen med godbitar för att den ska göra som
man vill. Därmed inte sagt att det är fel att belöna med godis.
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NÅG RA VALPAR H ITTADE RAPPHÖN S

Med förmaningar om att bara ge ett enda kommando Stanna och då
först efter att valpen förföljt några meter, och gärna med beröm
under förföljandet, provade vi att låta valparna försöka hitta några
fåglar. Det var fåglar som varit ute en tid och inte helt lätta att
komma nära. Självklart använde vi ingen lina på valparna. 

Fyra av dem kom för fågel, stod en stund och reste sedan. Tre av
förarna hade inga som helst problem med att stoppa sina valpar
med stannakommandot. Den förare som inte lyckades stoppa val-
pen har någon tids träning kvar och sedan ska det inte vara några
problem att få stopp även på dessa valpar. 

Alla valpar hade inte turen att hitta höns som tryckte för dem.
En del av mina rapphöns springer till skogs som fasaner och även
vuxna hundar har ibland stora problem. Visst kunde vi ha satt ut
höns i små träningsburar, men för mig känns det bättre att börja på
riktigt redan från början.

KVI N NOR KAN 

Uttrycket Kvinnor kan verkar stämma. Av de förare som var med på
valpträffen var fyra kvinnor och det är bara att konstatera att tjejer-
na hade lite bättre kontakt och lite bättre ordning på sina hundar.
Hmm… vart är samhället på väg egentligen? Skämt åsido, det har
visat sig på många andra kurser att inte minst valpträning är tjejer
bättre på. Tjejer brukar ha ett bättre kroppsspråk, visa känslor och
variera tonfallet snabbare och på ett bättre sätt än grabbar. 

H U R FORTSÄTTE R VI?

Nu låter vi helt enkelt Basilika vara ute med oss så mycket som möj-
ligt och tillämpar det hon lärt sig i lydnad när det behövs. Fågelträning
väntar vi med ett tag ännu. Däremot får hon följa med till voljärerna
dagligen och där får hon ligga lös tillsammans med övriga hundar ett
tiotal meter vid sidan om under tiden vi sköter utfodringen. Allt flygan-
de och flaxande i burarna bryr hon sig inte så mycket om längre. 

APPORTE R I NG

Apporteringen har vi lagt ned med Basilika. Hon började slarva och
ville släppa apporten när hon kom in för att lämna av och då var
det dags att hålla upp ett tag. Vi har nu lagt en bra grund och kom-
mer att börja med lydnadsapportering om några månader.
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Att ha ett bra

kroppsspråk, visa

känslor och kunna

variera sitt tonfall, 

är alltid viktigt och

särskilt när man 

jobbar med valpar.



LYDNADSAPPORTE R I NG

Visst skulle det gå precis lika bra att vänta några månader ytterligare
innan vi börjar lite mer seriöst med apporteringen, men vi tycker helt
enkelt det är kul att komma igång. Självklart måste var och en bedöma
mognaden och grundlydnaden på sin egen hund för att avgöra om det
går att starta träningen så tidigt eller om det är bäst att vänta. Vi job-
bar med apporteringen på de sätt som jag skriver om i apporterings-
avsnittet, det vill säga vi delar upp momentet i flera steg och börjar med
att träna hålla- och bäramomentet. Målsättningen är att apporteringen
ska fungera hyfsat till vår nästa valpträff som preliminärt är bestämd till
helgen den 21–22 november. 

FÅG E LTRÄN I NG

Äntligen har det roliga börjat på allvar. Nåja, allvar och allvar, så
värst mycket bevänt med sök och reviering lär det inte bli och det
har vi heller inga förväntningar på. Det vanligaste felet, efter vad jag
sett under jakt och jaktprov, är att hundarna inte respekterar fågel
vid uppflog. Det är främst detta vi riktar in träningen på.

Mina funderingar om detta är att det för mig och många andra
borde vara lättast att tidigt komma tillrätta med detta. Dels genom
att först ordentligt befästa ett stannakommando, dels genom att
börja tillämpa kommandot i fågelsituationer innan jaktlusten riktigt
kommit i gång på allvar. 

Sedan någon vecka tillbaka försöker vi låta Basilika få några
fågelsituationer åtminstone varannan dag. Hon får ett arbetshals-
band på sig innan träningspasset. Tanken med detta är, förutom att
synas bättre, att hon snabbare ska lära sig skillnaden mellan jobb,
leta fågel och söka ut, samt rastning eftersom hon då ska hålla sig i
närheten och inte dra efter vilt. Detta har fungerat bra med våra
andra hundar. 

Det blir både rapphöns och fasan eftersom vi inte har marker så
vi kan välja. En del förespråkar träning för unghunden på enbart
rapphöns medan andra förespråkar fasan. Själv tror jag inte det spe-
lar så stor roll just nu, åtminstone inte för vårt mål att få hunden
lugn i flog. Vi gör inte mycket mer än släpper henne i motvind och
låta henne jobba som hon vill. Alltför stort intresse för att rota i
åkersorkarnas hål kan rendera i en liten tillsägelse och ett Sök ut.
Inga som helst försök till dirigering, etc. 

Nåväl, när hon står för fågel låter vi henne stå en kort stund
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Ett signalhalsband

eller väst är ett bra

sätt att tydliggöra

skillnaden mellan

arbete och rast för

unghunden.

innan vi går fram snett bakom vid sidan och med ett glatt Ja låter
henne resa fågeln. Vi stoppar henne nu ganska omgående, men inte
alltför snabbt, med ett Stanna, självklart följt av mycket beröm när
hon stannar och sätter sig.

Skulle hon visa sig det minsta försiktig i avancen, vilket hittills
inte hänt, slutar vi omedelbart att stoppa henne och uppmuntrar en
eftergång på ett tiotal meter innan vi stoppar henne. Risken finns ju
alltid för en trög avance med så här tidigt stoppande av hunden.
Med andra ord, vid minsta tecken på detta, släpp tyglarna helt!

En enda gång, när hon stötte en lågflygande frestande fasan, gick
hon ur hand och förföljde. Situationen var sådan att jag frångick
min princip att aldrig korrigera i samband med fågel utan talade om
ganska bestämt vad jag tycke om hennes uppträdande. Sedan dess
har det fungerat bra. Vi får väl se hur fortsättningen blir, än så länge
är det bara början. 

Målsättningen är att Basilika under senhösten ska visa ett bra
intresse för att finna fågel, kunna sköta en fågelsituation och att vi
förhoppningsvis ska kunna fälla en och annan fågel för henne. Det
vill säga vi kommer också att lägga in lite mer medveten skotträning
om ett par veckor. 

Sju månader och färdig jakthund?

Nej, det är nog inte sant, men äntligen, efter all träning har den
stora dagen nu infunnit sig. Vi har fällt de första fåglarna för
Basilika. Efter ett par veckors träning med skott, startpistol 9 mm,
på lite längre avstånd och så småningom i samband med fågelsitua-
tioner bedömde vi att nu var det dags. Den första blev en rapphöna
som hon lyckades resa efter, att i tre etapper, följt löpan. 

Hon var helt lugn i flog och skott. Efter en stund fick hon appor-
tera vilket hon utförde någorlunda acceptabelt. Visst är det tidigt att
fälla fågel för en sju månaders unghund och är du det minsta tvek-
sam så låt bli! Bäst är utan tvekan att skynda långsamt. Nästa fågel
blev en fasantupp som gömde sig i en risbuske, direkt resning, helt
lugn i flog och skott. Här gick jag fram till den fällda fågeln först för
att kolla att den var kvar på platsen. Det är ju inte så lyckat att så
fort det smäller skicka dem på apport, eftersom det höjer risken för
knallapporter. Klokt är väl att själv hämta de fåglar som faller inom
räckhåll. Alltnog vi provade en apportering även här. Med lite hjälp
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på traven så lyckades hon släpa in även fasanen. Apporteringen får
vi putsa vidare på till våren när hon hunnit stadga sig ytterligare
några månader. Som alltid är det något speciellt med att efter all trä-
ning första gången kunna fälla fågel för sin hund.

Med detta får noteringarna om valpträningen vara slut. Vi har
nått målet med att få ytterligare en trivsam hund i familjen och vi
har lagt en god grund för att få en bra jakthund till nästa säsong.

NOTE R I NGAR E FTE R FÖRSTA JAKTSÄSONG E N

Basilika är nu 18 månader och hon har fungerat mycket bra under
jakten, mellan trettio och fyrtio fåglar har fällts för henne. Hon är
helt lugn i flog och skott och apporteringen fungerar bra. Har-
intresset krävde några tillsägelser under vårträningen, därefter har
hon respekterat dem. Hon revierar bra, är mycket lättförd, och har
för sin ålder en tillfredsställande sökvidd. 

Hennes avance har kanske varit väl tveksam för en unghund,
men efter att ha gett henne lösa tyglar ett tag så har det inte vållat
några problem. Vad vi heller inte har varit helt nöjda med är farten
och gnistan i söket. I och för sig är detta inget som påverkat hennes
jaktliga förmåga att finna vilt. I sina ljusa stunder har hon visat sig
vara bättre än våra andra hundar. Förhoppningsvis kommer farten
och den rätta gnistan till nästa säsong. 

Hennes sociala kamplust är inte stor och kanske är det en av
orsakerna till att apporteringen tog lite längre tid än vanligt att
träna in. Basilika har startats på jaktprov och fått ett 1:a pris fält
i unghundsklass. Hon har klarat av eftersöksgrenarna även i
öppen klass.

Med facit i hand

Det blev en utmärkt trevlig och bra jakthund av Basilika, men vi tog
likväl det svåra beslutet att placera om henne. Orsaken var helt
enkelt att hon inte riktigt nådde upp till de krav på fart och gnista
som vi vill ställa på en blivande avelstik i vår uppfödning. 

De övriga valparna jag haft kontakt med fungerar bra som
jakthundar och några av dem har startat och gått till pris på jaktprov.
Tre av dem har i skrivandes stund kvalificerat sig för elitklass, ekl. En
är jaktchampion och en annan har en elitetta kvar till sitt championat.
Tre stycken har blivit utställningschampions.
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Se till att fågelvittring blir

positivt för din hund så

slipper du en trög avance!

En unghund med

försiktig avance, 

får inte stoppas för

snabbt i flog. 

251

FRÅN VALP TI LL VUXE N





255

Ganska många gånger har jag nämnt jaktprov och det är dags att ta med

några rader om vad ett jaktprov egentligen går ut på. Läser man vad ett

par av de större klubbarna för stående fågelhundar skriver om avsikten

med jaktprov så låter det så här ”Provens ändamål är att under jaktmäs-

siga former bedöma hundarnas jaktegenskaper till gagn för avel och

viltvård samt att stimulera intresset för väldresserade hundar”. Det står i

stort sett samma sak oavsett om vi tittar på proven för de kontinentala

eller för de brittiska hundarna. 

Har du en stående fågelhund och läst den här boken och kanske

även sett mina dvd-filmer och tränat efter det, varför då inte ta och visa

vad du lärt din hund och starta med den på ett jaktprov? Du jagar säker

med hunden, men har du aldrig gått jaktprov så tycker jag definitivt att du

ska prova åtminstone en gång. Om inte annat för att träffa en massa

människor med samma intressen. Många av dem är nybörjare med

samma pirr i magen som du själv förmodligen kommer att ha på ditt förs-

ta prov. Du kommer även att träffa många rutinerade hundförare som kan

ge dig lite tips om fågeljakt och att föra hund under jakt och prov.

Jaktprov

Ta det lugnt, lita på 

hunden och invänta 

domare med skytt innan 

du går fram på ståndet.

Föregående uppslag:

Rally, ungersk vizsla, är 

en fena på att hitta fågel.
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JAKTPROV

Många som aldrig varit på prov tidigare tror att alla hundar som
startas är jättebra. Min gissning är att du kommer att bli förvånad
över att det är helt vanliga, inte alls märkvärdiga hundar på proven.
De där felfria hundarna lär du sällan eller aldrig få se. 

På prov får du tillfälle att se ett stort antal hundar, deras fel och
förtjänster, under jaktlika förhållanden. Självklart är detta bra för
oss som sysslar med avel och uppfödning, men även värdefullt för
den som funderar på att skaffa valp. Du får också möjlighet att jäm-
föra med andra hundar, kanske du har en riktig stjärna där hemma,
eller kanske bör du träna på några detaljer för att få ut ännu mer av
din hund.

Här tänker jag inte i detalj gå in på hur ett jaktprov genomförs.
Du hittar regler för proven på respektive klubbs hemsida, där finner
du också namn och telefon till klubbarnas funktionärer. 

Det allra bästa du kan göra, om du är intresserad, är att kontak-
ta någon i klubben. Hör efter var det är prov, åk dit och gå med som
åskådare.

E FTE RSÖKSG R E NAR OCH FÄLTPROV

På proven delas hundarna in i tre klasser, unghundsklass, öppen
klass och elitklass, där elitklass motsvaras av segerklass för de brit-
tiska hundarna. För de kontinentala stående fågelhundarna består
proven av två delar, eftersöksgrenar och fältprov.  Eftersöksgrenarna
består av ett släpspår och ett vattenarbete och det vanligaste är nog
att man gör detta under sensommaren eller tidig höst. Fältdelen som
sker på fält, fjäll eller skog går i princip till som vid jakt. 

De brittiska hundarna slipper detta med eftersöksgrenar. I stället
har de ett så kallat apporttest som krävs för att få starta i öppen
klass. För övrigt går proven i stort sett till på samma sätt som för de
kontinentala hundarna. 

På fält och fjäll släpps hundarna två och två och i skog en i taget.
Tillsammans med dig går domaren och en skytt och sedan är det, så
att säga, bara att jaga på. Släpptiderna kan variera en del, men tjugo
minuter per släpp är en vanlig tid.

H E LA PROV

Det förekommer även så kallade hela prov där både eftersöksgrenar
och fältdelen genomförs på ett och samma prov. Riksprovet för de
kontinentala hundarna är ett sådant prov.

Jaktprovens ända-

mål är att underlätta

aveln.

För att gå till pris på proven krävs egentligen inte speciellt mycket.
Hunden ska kunna söka av marken, hitta fågel, stå för fågel, resa
fågel och stanna när fågel flyger. Fälls fågel ska den apporteras. Fälls
ingen fågel, men hunden har fått godkänt i sitt fågelarbete, genom-
förs apportmomentet med en kastapport. Då används en redan död
fågel som kastas i samband med ett skott för att likna en fällning. 

Detta gäller oavsett klass för de kontinentala raserna. Däremot
inte om det är en unghund av brittisk ras, för dessa behöver av
någon underlig anledning inte kunna apportera och man kan undra
om de som skrev reglerna inte jagar med unga brittiska hundar.
Nåja, svårare än så är det inte och det fixar din hund redan under
jakten, eller hur?

ATT FÖRA H U N DE N PÅ PROV 

Mer än en gång har jag fått frågan om vad jag har för taktik på pro-
ven. En bra fråga i och för sig, men mycket till taktik har jag egent-
ligen inte. Lite om hur jag tänker och gör innan och under ett fält-
prov ska jag likväl försöka berätta.

Det allra viktigaste för mig är nog att aldrig komma till ett prov
med en hund som inte är någorlunda genomarbetad! Med det menar
jag att hunden under jakt och träning har ett hyfsat sök och verkli-
gen klarar av en fågelsituation fullt ut. En fågelsituation skrev jag,
det jag menar är att hunden haft åtminstone ett tiotal fågelsituatio-
ner utan några som helst eftergångar, knallapporter eller andra fel.

Den ska också under träning och jakt, åtminstone på kommando,
respektera hare och rådjur. Klarar hunden inte detta skulle jag aldrig
komma på tanken att starta på ett prov! Självklart är jag också fullt
medveten om att det kan spåra ur på proven ändå och det gör det så
klart någon gång. 

Att jag vill vara så säker på att hunden är acceptabelt genom-
arbetad före proven är inte för att jag måste gå till pris på alla prov,
även om jag så klart gärna vill ha några 1:a pris. Jag tjatar jämt och
ständigt om att under ett prov har du inga möjligheter att korrigera
din hund för ett felbeteende. Nu vet du också att hundar är ganska
smarta individer. Får de under prov lära sig att i den miljön kan de
ha kul och göra som de vill utan att det händer något, då har du
snart skaffat dig problem och mer jobb än vad åtminstone jag vill
ha. Det behövs inte många prov där det spårar ur för att grundläg-
ga vad man kan kalla en situationsbetingad olydnad. 
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Visst är det kul att jobba med hundar, men det finns roligare
saker att syssla med än att rätta till felaktiga beteenden.

M I N TU R ATT S LÄPPA

Vinden är bra, fin motvind och domaren har visat vilken mark vi
ska jaga av och säger ”Varsågod och släpp!”. Om jag nu pratar om
ett fältprov, inte skog eller fjäll, hur går mina tankar då? 

För mig har det alltid varit viktigt att försöka få mina hundar att
ta med marken så bra som möjligt, så jag vänder mig åt vänster eller
höger och skickar hunden rätt ut åt sidan, efter kanten på fältet. Jag
står kvar där och när hunden kommer tillbaka framför mig så skick-
ar jag den åt andra sidan. Först därefter börjar jag gå framåt i mar-
ken. Skulle jag skicka hunden rakt ut som många gör är risken stor
att den gör en rejäl sväng rakt ut i fältet, vänder tillbaka och stöter
den kull rapphöns som kanske satt i hörnet på fältet. 

Måste jag ta till visselpipan eller kommandon för att hålla hunden
i en någorlunda reviering när jag går framåt i marken, så gör jag det.
Jag försöker undvika att den går rakt in i marken till en skogsholme
långt ute på fältet eller följer en dikesren rakt ut. Visst, om den andra
föraren i släppet nu har en dikessprinter alternativt sticksökare, det
vill säga en hund som saknar reviering och springer hit och dit där han
tror det finns fågel, så kanske partnern hittar fågel först, men det bryr
jag mig inte så mycket om. Över tiden har jag vunnit på att alltid för-
söka få mina hundar att ta med sig all mark så bra det bara går.

VI N DE N

Nu är det inte alltid att vinden blåser som man vill, även om domar-
na i de första släppen oftast försöker se till att vinden blir rätt. Det
vill säga att söket får gå mot vinden. Hur du ska gå på fälten vid
olika vindriktningar har jag skrivit om tidigare, så det ska du slippa
läsa en gång till. På prov är det mycket att tänka på, men glöm inte
att hela tiden ha koll på varifrån vinden kommer. 

Kommer du, till exempel, ut på ett fält och har vinden från väns-
tersidan, se då till att du så snabbt som möjligt drar dig ned mot
högerkanten på fältet. Då underlättar du väsentligt för hunden som
kan jobba upp mot vinden och så småningom få med hela fältet. Här
är det många som gör fel och försvårar det rejält för sina hundar.
Samma sak om ni ska söka av en bäckravin, går du på rätt sida ökar
chansen att finna fågel och risken för hunden att stöta fågel minskar.
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SÖK NY MAR K

Om båda hundarna i släppet tar med sig marken bra och jag hamnar
i ett läge där partnern ligger före min hund på fältet, tycker åtminsto-
ne inte jag att det är så kul att låta min hund hela tiden gå på den mark
som partnern redan sökt av. Partnern kan visserligen ha missat någon
fågel, men det chansar jag nog inte på. Då finns två alternativ, anting-
en öka på stegen och se till att min hund kommer före partnern, eller
också söka ny mark. Det vill säga gå ut åt någon av sidorna där part-
nern inte har sökt. Vilket man väljer beror lite på situationen, hur mar-
ken ser ut och hur snabbt den andre föraren tar sig fram i marken. 

Det finns en och annan förare som skulle passa bättre på löparba-
norna än som hundförare, men den andra hunden i släppet kanske
söker i betydligt högre tempo än min hund och självklart hinner den då
fortare fram i marken, förutsatt att de båda hundarna söker lika brett.
Hur som helst måste du göra något och att söka ny mark är aldrig fel. 

Om du söker ny mark, se bara till att inte springa ifrån domaren.
Kan inte domaren se dig eller din hund går det inte att bedöma er
prestation. Det är heller aldrig fel att fråga domaren först om du vill
söka dig mot någon kant på fältet.

I NTR E SSANTA PLATS E R

På vissa marker, särskilt under vissa väderleksförhållanden, kan det
vara dåligt med fågel på fälten. Eventuella rapphöns kan göra som
fasanerna för det mesta gör, håller sig i skydd av gärdesgårdar eller
i tätare vegetation. Har jag då haft ett släpp eller två och visat
domaren att min hund kan detta med reviering, försöker jag analy-
sera var det kan finnas fågel och ser till att min hund tar med dessa
partier. Gärna innan partnern hinner dit vilket inte är så lätt alla
gånger, men ju lydigare hund desto bättre går det. 

FÅG E LS ITUATION E R

På ett prov blir det förhoppningsvis många fågelsituationer och de
som uppstår när du går i gruppen och inte har din hund lös kan vara
värda att fundera över. 

Hur ska jag göra, ska jag låta min hund se situationerna eller ska
jag hålla undan min hund? Självklart beror det på vilken hund jag
har i kopplet. Har jag en hund som ligger på gränsen att vara lite väl
tänd, ser jag till att jag håller undan hunden. Ibland önskar jag till
och med hörselskydd på hunden så den inte hör skotten. 
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Att hålla ordning på

varifrån vinden kom-

mer är väsentligt

både på jakt och

jaktprov.



Har jag däremot en hund utan jättemycket spring i benen kan
det vara bra om den får tillfälle att se lite fågel i luften och kanske
någon som fälls. Detta med fåglar som flyger och som slår någon-
stans är också en sak att begrunda. Ibland kan det kanske vara bra,
men är du osäker på om du kan hålla din hund när det är din tur att
släppa kanske det är klokt att vara försiktig. Minnet hos våra små
vovvar är bra, åtminstone ibland, men hur kul är det när hunden
direkt drar några hundra meter åt fel håll när du ska släppa? 

HÅLL KOLL PÅ DI N H U N D

Även om jag försöker komma väl förberedd till ett prov är jag nog
inte den som fullständigt litar på mina små vovvar, åtminstone inte
om jag pratar om de yngre förmågorna. Går jag i kuperad mark och
hunden försvinner över en kulle vill jag gärna bege mig upp på kul-
lens topp så fort som möjlig för att kunna ingripa med en stannasig-
nal om haren skulle dyka upp framför hunden. 

Det kan ju också vara så att jag hittar min hund, eller partnern,
i stånd och även då vill jag gärna ha koll på vad som händer.

LYDNADS KOPPLET

En unghund är inte en färdig hund och ingen domare begär heller
detta, eller åtminstone ganska få. Olydnaden hos våra hundar, även
hos mina, tenderar som bekant att öka med kvadraten på avståndet
till föraren. Vill man inte chansa är det ingen dum idé att försöka
hålla hunden i vad jag brukar kalla för lydnadskopplet. Alltså att
hålla hunden inom det avstånd från mig där jag är någorlunda säker
att jag har kontroll. Nu menar jag inte att vi ska ha hunden inom
50 meter, men kanske är det onödigt att släppa ut unghunden hur
långt som helst. Jag vet att detta inte är så lätt alla gånger och att
det kan bli lite onödiga visslingar på proven för unghunden, men
bättre det än att hunden försvinner efter hare eller rådjur. 

S U BJ E KTIV B E DÖM N I NG

Det finns så klart regler för jaktprov, men ofrånkomligt blir det en
subjektiv bedömning av domaren som avgör vilket pris din hund får.

Som ny på jaktprov bör du känna till att det finns domare som…
...uppskattar hundar som går riktigt stort på fälten och nästan

försvinner i fjärran, men att det även finns domare som tycker att
samma hund är helt ur hand. 
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...uppskattar att du går där tyst och snäll och låter din hund
jobba för sig själv, men även att det finns domare som kommer att
huta åt dig för att du inte för din hund.

...som förstår att du inte vill släppa ut din unghund för långt och
riskera att den på sina första prov går ur hand och lär sig att i prov-
miljö kan den göra vad som helst utan att husse eller matte gör
något åt det, men även att det finns domare som kräver att du ska
ge din hund hur fria tyglar som helst.

Jag brukar få kritik av en och annan domare för att jag styr mina
unghundar för mycket – och visst gör jag det. Jag släpper inte en
unghund att gå som den vill på fälten för att sedan fortsätta med
detta under resten av livet. Behöver unghunden styras upp eller få
stöd och uppmuntran så får den det.

Jag vill så småningom ha en elithund i toppklass och det får jag
inte genom att låta unghunden vara olydig och göra som den vill.
Jag tar kritiken och kommer igen på nästa prov, kanske med en
domare som resonerar som jag gör själv och sådana domare finns
det gott om.

Det jag vill ha sagt är att det är du som förare som alltid känner
din hund bäst och vet hur du vill ha den när du jagar. Låt därför
domaren bedöma din hund så som du för den och du ska se att du
i längden tjänar på detta.

GODA RÅD

Med ovanstående stycke menar jag inte att du inte ska lyssna på vad
våra domare säger, tvärtom! Många domare har ett långt liv med
dressyr av och jakt över stående hund bakom sig och de allra flesta
är aktiva jägare och provdeltagare. 

Många domare har genom åren gett mig otroligt många värde-
fulla tips om hur man ska föra sin hund på fälten. För att inte tala
om de gånger när jag som orutinerad sörlänning startat på skogs-
prov och haft förmånen att bli dömd av riktigt rutinerade skogsjä-
gare. Jag har då fått mer än ett tips som förbättrat resultaten på
både jakter och jaktprov.

Är du ute på dina första prov, se till att tala om detta för doma-
ren och var inte rädd för att fråga om råd, så får du med all säker-
het en hel del tips att glädjas åt. 

Men som sagt, precis som när du går på kurs med din hund, köp
inte allt som sägs bara för att det är en instruktör eller en domare
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som säger det! Tänk först igenom vad som passar dig och din hund,
annars kan det lätt bli fel. Ibland önskar jag att våra domare hade
ett krav på sig att åtminstone var sjunde år föra en egen hund på
prov eftersom det är alltför lätt att glömma bort hur det är att vara
provdeltagare och hundförare.

PROV PÅ S KOG OCH FJÄLL

Egentligen borde jag inte skriva något om detta, i den delen av lan-
det jag själv bor är det långt till både skogs- och fjälljakt och det blir
alldeles för lite jagat på dessa biotoper. Å andra sidan har jag star-
tat på några prov norröver och resultaten har varit riktig bra trots
orutin hos både förare och hund.

Det jag gjort innan proven är att se till att mina hundar har fått
jaga några dagar på den typ av mark som provet ska gå på och
sedan har jag fört hundarna i stort sett som jag gör på fälten. 

En skillnad är kravet på reviering. På fälten vill jag ha tät , men
i skog och på fjäll låter jag hundarna få betydligt friare tyglar och
undviker att styra upp dem på samma sätt som på fälten. Ett bio-
topsök med andra ord, men jag försöker även här hjälpa vovvarna
att få med sig den mark som ser intressant ut. Ofta kommer det
kommentarer från domare som vet att de har med förare att göra
som inte känner markerna, ”försök att få med det där partiet, det
brukar vara hett”. Då är det bra med lydiga hundar som går dit man
pekar, mer än en gång har det gett resultat att göra som domaren
föreslagit. 

ATT VI N NA PROVE N

Du måste ha tur och absolut ingen otur, för att lyckas riktigt bra på
jaktproven, men glöm inte bort att ju mer du tränar desto mer tur
får du!

VAD VÄNTAR S IG DOMAR E AV DIG OCH DI N H U N D

Här ovan har jag gett min syn på prov och domare och försökt för-
medla hur jag själv tänker när jag för mina hundar på prov. Att veta
hur domare ser på det hela och vad de vill se är naturligtvis bättre
än att lyssna på mig. Jag vände mig därför till tre rutinerade doma-
re i SVK, en för vardera fältslaget, och bad dem skriva ned några
rader om vad de vill se och kanske än viktigare, vad de inte vill se
hos varken förare eller hund. Här följer deras synpunkter. 
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Läs och begrunda och försök att ha det i bakhuvudet när du läg-
ger upp din träning. Tänk också på att detta skrevs 2008. Regler,
domaranvisningar och annat kan ha ändrats när du läser detta, men
i huvudsak är det nog så här det kommer att se ut många år fram-
över, hundar och fåglar lär inte ändra sig i första taget.
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Birger Knutsson om prov på fält

Som domare ser jag i första hand till egenskaperna. Under första
släpp bedömer jag fart, vidd, reviering och följsamhet utifrån den
klass hunden startar i. Under dagen kan det inträffa både det ena
och det andra som kan påverka hunden, exempelvis en unghund
som går länge i koppel mellan sina släpp blir ofta trött i huvudet.
Detta tar jag i beaktande, helt naturligt. Även den hund som visar
att den håller hela dagen noterar jag. Det första intrycket är dock
viktigt och brukar oftast bestå. 

Fart: De flesta hundar i dag har bra fart, men en del har ännu lite
bättre motor, och det sätter jag i samband med jaktlust.

Vidd: Över tid har även vidden generellt blivit bättre. Det finns
hundar som, trots att de tröttnar, ändå håller sin vidd vilket jag
anser är en viktig egenskap och som jag tror har med hundens
jaktlust att göra.

Reviering: Denna egenskap är för mig en riktig käpphäst. På fält



är det absolut nödvändigt med en väl revierande hund som söker av
marken så att helst inget vilt förbigås. Det finns många som ännu i
dag inte förstår detta och, tyvärr, räknar antalet fågeltagningar som
ett mått på en bra hund. En vanlig situation är att en hund med
sticksök eller djupare slag snabbare kommer ut i marken än en part-
ner som revierar väl. Detta leder i viltrika marker ofta till att den
slarvigare får fler chanser än den är värd. När jag dömer prov och
detta inträffar så får den slarviga hunden vänta till dess den väl-
revierande hunden först sökt av den förbigångna, orörda marken.

Vid bedömning av unghundsklass är det extra intressant att stu-
dera unghundens beteende vid reviering med eller utan förarens
påverkan. I slutändan är det den mest välrevierande hunden som
kommer längst. En hund som har en naturlig reviering är dessutom
estetiskt tilltalande, vilket är nog så värdefullt.

Följsamhet: Följsamhet går lite hand i hand med reviering och
ofta visar det sig vara en lydig hund som håller bra kontakt med sin
förare. En följsam hund känns igen på att den, när den passerar
under ett slag, ger sin förare en blick, getögat. Den söker kontakt för
att uppmärksamma sin förare om att den är redo för nya signaler. 

Vidden på hundens sök behöver däremot inte ha med följsamhet
att göra.

Fågelbehandling: När hunden kommer till en situation att den
känner vittring av fågel, vill jag helst att den skall ”sätta fast” den.
Står hunden ”lätt” blir det ofta resultatlösa situationer och ineffek-
tiva löpgångar. En hund som uppvisar lite fräckhet genom att försö-
ka trycka fast fågeln kan dock få en eller annan stöt mer än andra.
Denna hund vinner i längden genom att vara mycket effektivare och
samtidigt kan då en eller annan stöt lättare tolereras. 

Det är också viktigt att kunna locka av sin hund från ståndet.
Personligen önskar jag att detta borde premieras på ett bättre sätt.
Min erfarenhet av så kallade viltfinnare, är att den egenskapen ofta
hör ihop med dagsformen. Dock finns det ett antal hundar vilka har
den egenskapen mer framträdande än andra. De hundar som uppvi-
sat detta för mig har också, enligt min mening, genomgående haft
större jaktlust.

Avancen, resningen, skall helst alltid vara anpassad. Det finns hun-
dar som tränas att resa sin fågel sakta, ofta när fågeln ligger öppet och
avståndet kan vara långt. Samma hund kan resa med schwung i tätt
snår. Tröga hundar är dock väldigt vanligt och mycket tråkigt. Under
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En bra reviering är

viktigt om man ska

lyckas.

senare år har även så kallade blinkare ökat i antal, vilket säkert är
dressyrrelaterat. Även en och annan ringare har också börjat dyka
upp. Dessa hundar är ofta väldigt effektiva jakthundar.

Vid stöt är det viktigt att hunden respekterar flog. På en rutine-
rad hund ser man att den skamset ber om ursäkt – klok hund, som
man helst inte vill belasta.

R E S U MÉ

Utöver ovan nämnda, där jag mest berört hunden, vill jag se förare
som för sin hund för mig och som även är väldigt uppmärksam på sin
partner. Det är en dödssynd att ödelägga en situation för sin partner. 

Det är dessutom viktigt att förarna har kunskap om vilka egen-
skaper som vi värnar om, deras betydelse som arvsanlag och det vi
bygger vårt avelsarbete på. Vår bedömning grundar sig på dessa fyra
egenskaper samt fågelbehandlingen. Varje förare borde, för att lyck-
as så bra som möjligt, känna till tjänstgörande domares filosofi
beträffande bedömning och eftersträva att uppnå en överensstäm-
melse så långt som möjligt. Annars blir inte resultatet bra. 

Domarkåren är i dag fortfarande alldeles för ojämn och varje
domare dömer efter sitt eget skön. När en provdeltagare startar på
ett jaktprov betalar man för att få just den domarens uppfattning
om ens hund och det betyget kan i efterhand inte protesteras mot.
Protest kan endast lämnas mot tekniska fel, det vill säga om doma-
ren inte har följt regelverket.

Som domare utgår man alltid från att hunden skall lyckas.
Därför brukar jag hålla en dialog med den startande där vi om möj-
ligt skall hjälpas åt så allt går så bra som möjligt. Det är ju viktigt
att få fram ett så rättvist helhetsintryck som möjligt på hunden och
då kanske föraren behöver hjälp. 

Ett jaktprov är ju ingen tävling utan ett avelsarbete för verksam-
heten, även om många kanske tycker något annat.

Beträffande klasserna ukl, ökl samt ekl ökar kraven i samband
med hundens ålder och kvalifikationer. I unghundsklass eftersträvas
att bedöma hunden och dess naturliga egenskaper. I öppen klass är
strävan att nå poäng för att få starta i elitklass. En domare ställer
sig ofta frågan vid bedömning av en hund i ökl: ”vill jag se denna
hund i ekl?” Är svaret ja tilldelas hunden minst 8 i fältbetyg. Om
hunden endast uppnår fältbetyg 7, men i övrigt har mycket goda
poäng från bruksgrenar och apport och därmed får mer än totalt
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160 poäng, kan hunden nå ekl utan ett första pris i fältmomentet.
Här känner många domare bryderier. I ekl är det ett ekipage som
blir bedömt, hunden och förarens samarbete, och det ställs krav på
att hunden skall var en färdig jakthund som klarar skiftande förhål-
landen.

Sammantaget innebär ovanstående att jag som fältdomare sätter
stort värde på att hunden har ett fältsök med hög fart, stor vidd och
besitter ett sökmönster där ingen mark förbigås samt en följsamhet
där man känner hundens vilja av att vara föraren till lags.     

Birger Knutsson
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Asco – en fin jaktkompis 

och duktig på jaktproven.

En rutinerad hund

ber om ursäkt när

den stöter en fågel.
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Owe Fredriksson om prov i skog

Det finns ingen avgörande skillnad mellan en bra stående fågelhund
i skogen, på fältet eller på fjället. De har alla ett bra sök och i samt-
liga fall är det lätt att skjuta mycket fågel över dem. Det är min över-
tygelse att det går att forma valpar ur samma kull till att bli topp-
hundar, oavsett marktyp. När hundarna är injagade kommer de
däremot att ha utvecklat olika egenskaper, beroende på i vilka mar-
ker de blivit fostrade.

Ett skogsprov är inte publikt som ett fält- eller fjällprov.
Möjligheten att se vad som händer med den hund som för stunden
bedöms, är av naturen begränsad. Av detta skäl är det sällan andra
än de förare vars hundar som ska provas, som följer med i prov-
gruppen, men det är inget som hindrar att några ytterligare går med.

Beroende av vilken klass som ska bedömas har domaren 4–6
hundar för en heldag i skogen, men där kan även årstiden spela en
viss roll. En unghundsgrupp kan innehålla någon hund ytterligare
än exempelvis öppen eller elitklass. Under provdagen har domaren
möjlighet att välja, antingen följer hela provgruppen med och det
blir lunch i fält, eller så halveras gruppen och det sker ett återtåg till
samlingspunkten vid lunchtid. Skyttet utförs som regel av domaren
ensam, en skytt eller dessa båda tillsammans. 

Hundarna bedöms en i taget, parsläpp förekommer inte i skogen.
Bjällra är tillåten liksom färgat skynke, men däremot inga elektroniska



hjälpmedel. Släpptiden brukar variera mellan både domare, väderlek
och årstid. Ett minimum bör vara 30 minuter, men kan kortas om det
är väldigt varmt eller kallt. I öppen och elitklass kan föraren, vid sena-
re släpp under dagen, räkna med upp till 45 minuter och även en timme
och däröver beroende på hur hunden sköter sig. 

Det är helhetsintrycket av hunden som ska sätta prägel på
bedömningen och då vägs intrycken från sök, fågelarbete och
apportmoment in till lika delar. En hund som har fina fågelarbeten,
men dålig anpassning i söket når inget toppbetyg. Inte heller den
hund som har ett utmärkt sök, men stöter fågel i parti och minut. 

Oavsett hur bra det går i båda dessa moment måste hunden även
kunna apportera, och vice versa, annars blir det inte godkänt betyg
på sista raden.

I söket bedöms fart, följsamhet och förmågan att anpassa vidd
och reviering till terrängen. Även uthållighet spelar in. Hunden för-
väntas söka i snabb galopp och variera sin vidd allt eftersom ter-
rängen skiftar. Generellt kan sägas att i tät ungskog måste hunden
minska vidden medan den i glesare skog och på myrar ska ha för-
mågan att söka av hela det jaktbara området. Anpassning är ett
nyckelord. Ingen domare tackar nej till en hund som går ut 100–150
meter och söker av baksidan om en myr för att sedan komma in till
föraren och vara stort sett inom synhåll hela tiden gruppen går
genom ett tätare ungskogsbestånd. 

Den hund som inom synhåll stöter en fågel bedöms lika hårt i
skogen som på övriga underlag, men en enstaka fågel som hörs lätta
utom synhåll, även om det är i hundens sökområde, brukar stanna
vid en anteckning i protokollet. Det är i skogen som på fjäll och fält,
bedömningen utgår från det domaren ser.

I skog är det fullt naturligt att hunden under långa stunder arbe-
tar utom synhåll för förare och domare och det är inget problem,
men ju större söket är, desto jämnare måste revieringen från sida till
sida vara, för att föraren och även domaren ska kunna känna trygg-
het i var hunden befinner sig. Trots jämn reviering uppstår situatio-
ner när hunden hittar fågel och plötsligt är som uppslukad av jor-
den. Då blir det ett extra plus i kanten för en hund som spontanrap-
porterar, det vill säga efter några minuter lämnar ståndet, går tillba-
ka till föraren och därefter tillbaka till platsen där fågeln förhopp-
ningsvis fortfarande ligger kvar. Även den hund som kan lockas från
ståndet och sedan visar var fågeln ligger får samma beröm. Fungerar
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varken avlockning eller spontanrapport måste hunden sökas, men
då ökar risken för att provgruppen stöter fågeln.

Viltfinnarförmågan är oerhört viktig och i fågelarbetet bedöms
stånd, avance och apportering. Det finns två typer av stånd, fast
stånd för preciserad fågel och stånd för löpa, ett färskt spår av fågel
som löpt undan. Ett rutinerat ekipage, förare och hund, i skogen
bygger snart upp ett signalsystem som vida överträffar motsvarande
signaler mellan förare och hund på fält och på fjäll. Föraren ser på
sin hund om det är fast stånd eller löpa, en blick, huvudets rörelse
eller svansens hållning, som exempel. Jag har för övrigt haft hundar
som med sitt kroppsspråk talat om för mig när det är tjäder som
gömmer sig i buskarna. Dessa små signaler avgör i sin tur om föra-
ren gör sig beredd på ett omedelbart skott eller en snabb marsch för
att hinna inom skotthåll för en löpande fågel. Avance på preciserad
fågel ska ske med fart medan avance på löpa ska ske anpassad till
förarens förmåga att hänga med. 

När väl fågeln lättar görs bedömning av hundens lugn vid flog
och skott. Generellt gäller att alla hundar helst ska stanna upp när
fågeln lättar, men i unghundsklass är det hundens anpassning av
stånd och avance som väger tyngre än en eventuell eftergång. Det
gäller däremot inte i övriga klasser. En eftergång i ökl och ekl, bero-
ende på sträcka, riskerar bli det sista som bedöms den provdagen.

VAN LIGA FE L OCH B R I STE R

Eftergång är ett grovt fel. Domare kräver att hundar ska respektera
ett flog, oavsett om det är efter en avance eller en stöt. Orsaken är
att en eftergång ofta resulterar i att ostörda fåglar skräms på flykten
och därmed saboteras skottillfällen. Även bristande kontakt brukar
leda till att hunden får kopplas. På grund av att sikten är begränsad
i skog, måste hunden hålla god kontakt med sin förare, annars blir
det många och störande stopp i väntan på att jycken ska återvända.
Bristande kontakt kan missuppfattas som att hunden hittat fågel
och då börjar provgruppen söka, så när den helt obekymrad kom-
mer en stund senare medför detta en minnesanteckning på minussi-
dan. En tumregel för god kontakt är att hunden redan efter ett par
minuter har fått en rytm i revieringen och endast undantagsvis kom-
mer springande bakifrån.

Överdrivet utredande av löpor, rotning, är allvarligt och i grun-
den ett förarfel, eftersom det är föraren som tillåtit hunden att få
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Se till att inte förstöra 

en fågelsituation för 

din partner.



detta beteende. Vid en bra reviering passerar hunden 25–50 meter
framför föraren, beroende på terräng. Håller hunden fortfarande på
att utreda löpor när du som förare i sakta mak nått fram till plat-
sen, är det hög tid att schasa i väg den med ett Sök ut! Det är bätt-
re att ta en stöt emellanåt än att få en rotare. 

Detsamma gäller tomstånd. En försiktig hund står ofta för tidigt,
även vid tidig utredning av löpor, och om du som förare viker ihop
bössan eller går fram till en hund som visar ett osäkert stånd, inne-
bär det en bekräftelse för hunden att den gjort rätt. Kör i väg den
från håll med ett Sök ut! Finns fågel därframme kan du vara helt
säker på att den endast tar några steg och verkligen stramar upp sig
och därmed undanröjer eventuella tvivel.

Tänk även på hundens fart när den avancerar på löpor. Ofta vill
en oerfaren hund i sin iver avancera för snabbt, lär dig därför att
med rösten styra farten. Annars blir resultatet att den springer från
föraren och provgruppen och utom skotthåll reser sin kanske enda
fågel för dagen.

Den här kortfattade genomgången handlar om hundens arbete,
men det finns också ett alls inte ovanligt och direkt livsfarligt fel
som förare brukar göra – rusa i flog och skott. 

Det är den förare som är väl medveten om att den egna hunden
brukar förfölja hejdlöst när fågel går upp, som utsätter sig för ris-
ken att bli skjuten i ryggen. Som Anders konstaterar i boken så ökar
olydnaden med kvadraten på avståndet. Så sant, och det vet särskilt
de med olydiga hundar. Därför vill just dessa förare komma så nära
den avancerande hunden som möjligt för att få press på och öka
möjligheten att få stopp på odjuret. Eftersom fågel, hund och skytt
ofta är trädd på linje utsätter sig den förare som rusar i flog för ris-
ken att hamna i vägen för skyttens skott. Jag brukar vara tydlig med
att den förare som uppför sig på detta sätt, inte får gå provtiden ut.

Owe Fredriksson
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Tänk på säkerheten!

Spring inte framför

skytten i fågel-

situationer.

Jakten i skog är den mest

spännande jaktformen med

våra stående fågelhundar.

Deltagare i ett jaktprov böra icke gå oförberedda till sin uppgift. Är eder

hund icke över det allmänna måttet, skall ni låta honom bli hemma, det är

hänsynslöst att spilla folks tid. Är eder hund ännu osäker, vänta då tills

nästa gång, lita inte på någon lyckträff. Ni skall säkert bli besvikna.

Ur boken Hund och Jägare, CM Pay 1917

’’
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Mikael Burck om fjällprov

Jaktprov skall efterlikna jakt så mycket som möjligt, därför skjuter
jag gärna själv på prov. Helhetsintrycket och söket är det grundläg-
gande på alla fältslag och utgör en av de viktigaste egenskaperna som
leder till det fältbetyg jag som domare sätter på den bedömda hun-
den. Söket i sin helhet består av olika delmoment som skall egen-
skapsbedömas. Delmomenten är fart, vidd, reviering och följsamhet.

Fjällsök, enligt min mening, skall vara inriktat på hundens för-
måga att söka av den intressanta marken i rätt vind, ett så kallat
biotopsök. Stor vidd är viktigt eftersom mycket mark skall sökas av
i fjällterräng. Hundar som har stor vidd skall också ha ett bra sam-
arbete med sin förare, det vill säga att hunden trots vidden är upp-
märksam på föraren under söket. Domaren skall kunna se skillnad
mellan en hund som söker stort med förarkontakt och en hund som
går ”ur hand” med andra ord jagar för sig själv, egenrådigt. 

Det är väldigt viktigt att föraren inte har bråttom fram i marken,
att hunden ges möjlighet att söka av den anvisade terrängen. I med-
vindssök är det ännu viktigare att förarna låter hundarna få möjlig-
het att söka ordentligt. Den strikta reviering som krävs på fält är i
mina ögon inte nödvändig på fjället. Det optimala är att hunden har
en vägvinnande galopp med ett högt buret huvud för att kunna
utnyttja vinden på effektivaste sätt. Hög intensitet och stor uthållig-
het är några andra viktiga egenskaper hos fjällhunden. Oavsett
fågeltillgång får inte hunden sluta söka. 
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Viltfinnarförmågan hos en fjällhund är en mycket viktig egenskap,
därför placerar jag alltid en hund som hittat egna fåglar före den hund
som lyckas med ett arbete på fåglar som parkamraten haft.

I fågelsituationen skall ståndet vara fast och resning skall vara
frisk, men ändå kontrollerad. Hunden skall naturligtvis vara lugn i
flog, skott och fall. Jag låter alltid hunden utreda närområdet innan
apportarbetet och speciellt under tidig höst finns goda möjligheter
att det ligger kvar fågel i marken och hunden kan då ges möjlighet
till ytterligare fågelarbeten. 

Föraren kan vid detta moment hjälpa sin hund genom att gå bakåt
i terrängen ett 10-tal meter och försiktigt dirigera hunden framåt. När
fågeln löper undan är det till fördel om hunden har förmåga att trycka
fast den. Att efter fågelarbetet kunna hitta och ta till vara nyslagen
fågel är en förmåga hos hunden som jag värdesätter högt. 

Apportarbetet börjar när hunden är framme vid den fällda fågeln
och ett fullgott arbete innebär att den snabbt och effektivt avlämnas
hos föraren. När det fällts mer än en fågel vid samma situation är
en så kallad jägarmässig avlämning att föredra. Det innebär att hun-
den överlämnar fågeln på kommando, sittande framför föraren.

Mikael Burck 

I närheten av vatten hittar

vi ofta ripkullarna.
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Här kommer äntligen ett avsnitt för alla er som ännu inte jagat över stå-

ende hund, eller kanske inte jagat överhuvudtaget. Det är väldigt lätt att

glömma bort att man själv har varit helt ny på både hundar och inte

minst jakt med stående hund. 

Som det vore i går minns jag min första ripjakt. Efter idogt letande

fick jag kontakt med en sameby som gav mig ett område att jaga på och

en vägbeskrivning. Ingen förläggning fanns i närheten så det var tält

som gällde. Packade efter bästa förmåga och sen bar det i väg norrut. 

Vägbeskrivningen till stigen som skulle bära rätt mot området på fjäl-

let där jag skulle få jaga var kanske bra, om man varit same och känd i

trakten. För mig var den så att säga helt åt hel… och gps var inte påtänkt

på den tiden. En värre vandring har jag nog inte varit med om, vare sig förr

eller senare. Dessutom hade jag med mig alldeles för mycket packning. 

Jakt

Stefan Nilsson kan konsten

att släppa ut fågeln på

lagom håll innan skottet.



Väl uppe på fjället kom dimman som varade i tre dagar! Det var inte
vilken dimma som helst, jag lovar att mer än ett hagelhåll var omöj-
ligt att se. Regnade gjorde det också, det gör det alltid när jag sätter
upp tält. Normala människor vänder förmodligen hem igen efter
några timmar, åtminstone ger de sig inte ut på fjället. Hur kul är det
att vandra omkring i dimma och regn utan att ens se hunden, men
har man rest 100 mil för att jaga ska det också jagas. 

Jag gick och gick, från morgon till kväll, någon timme då och då
i tältet för att om möjlig försöka bli lite torrare. Bara en hund hade
jag på den tiden och tur var kanske det, en blöt hund räcker att dela
logi med i ett litet fjälltält. 

Fåglar då, ja nu kommer jag till det. Självklart hittade vi inga
fåglar, åtminstone inte de två första dagarna. Kanske hunden hitta-
de någon fågel, men hur ska jag veta det? På den tiden visste jag inte
vad rapportering var och det där med bjällra, eller om det nu fanns
beeper, var det ingen som lärt mig. I slutet av den tredje dagen, när
jag beslutat mig för att ge upp, lättade dimman och solen tittade
fram, vilken lycka, och bättre skulle det bli. 

Långt framför mig, vid ett vattenhål, såg jag en vorsteh i stramt
stånd. Min Birdie, som tiken hette, hade hittat en fågel! Med pulsen
på topp och bössan i högsta beredskap lät jag henne resa – gissa om
det small fort då fågel lättade? Lyckan var nu fullständig, tills Birdie
hade hämtat fågel. En ripa hade jag bara sett på bild tidigare, men
så mycket visste jag att en ripa inte har så långt näbb som den här
pippin hade. Jag kan väl säga att lyckan dämpades en aning och för-
hoppningsvis är detta preskriberat nu. Än i dag vet jag inte vad det
var för fågel, men givetvis var den lovlig. 

För att nu snabbt komma till slutet på den här sanna historien
om min första ripjakt ska jag bara säga att ännu lite senare på dagen
fick vi ett par fågelsituationer till och jag fick fälla mina första två
ripor. Att jag trots denna första miserabla jakt i fjällen sedan under
många år åkt till fjälls, ofta ett par gånger om året, kan i och för sig
tyda på att man inte har ”alla getter kopplade där uppe”. Eller så
visar det att ripjakt är en helt fantastisk upplevelse som man aldrig
tycks tröttna på när man väl en gång upplevt det. 

VAR H ITTAR DU MAR K ATT JAGA PÅ?

I dessa tider med tillgång till internet kommer jag inte att ge mig in
på några större utsvävningar om var du hittar någonstans att jaga.
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Både via internet och i jakttidningar kan du få hur många uppslag
som helst om var du kan jaga, särskilt när det gäller jakt norrut. Du
hittar också statistik över det mesta som gäller ripjakt, antal sålda
jaktkort per område, antal skjutna ripor, med mera.  

Fältjakten söderut är värre för dig som är ny. Jaktmark, och för
den delen även träningsmark, får man ofta genom kontakter vilket
så klart inte alla har. Många ger ändå upp för lätt, tänk så många
gånger jag hör ”det går väl an för dig som har så fina marker”. Inte
har markägarna kommit till mig och frågat om jag vill ha mark! Det
är precis med detta som med konsten att få fram en bra hund, man
måste lägga manken till. Ett bra exempel är hur en kompis som inte
hade mark gick till väga. Han skrev några rader om sig själv och att
han önskade lite mark att träna på och åkte därefter runt i trakten
och la sina lappar i brevlådorna hos lantbrukare. Med andra ord, ta
lite initiativ så löser sig det mesta.

KÖPJAKT

Så kallad köpjakt är, åtminstone för mig, ett alternativ som förknip-
pas med jakt på fält i de södra delarna av landet. I skrivande stund
är kostnaden för den jakten 10–15 gånger högre per jaktdag jämfört
med att lösa ett jaktkort för fjäll- eller skogsjakten norrut. 

Det är förmodligen i Skåne du hittar de bästa jakterna och visst
är det dyrt, åtminstone för oss med normal storlek på plånboken.
Allting är ändå relativt och många, inklusive jag själv, lägger hellre
pengar på ett par, tre dagars riktigt bra jakt, än tillbringar en vecka
i solen på en överbefolkad badstrand. En eller ett par gånger om året
vill jag gärna till Skåne och jaga även om jag numera har hyfsade
marker själv. Notera att när jag skriver dyrt så menar jag inte att pri-
serna är oskäliga, markarrendet är dyrare ju längre söderut du kom-
mer i landet och utsättning av fågel samt skötsel av det vilda fågel-
beståndet kräver massor av tid och pengar.

JAKTG U I DE

För fjälljakten finns det både kartor och jaktstatistik på internet och
ofta är även personalen på turistbyråerna norrut, liksom övriga ställen
där du kan köpa jaktkort, både insatta i jakten och tillmötesgående
med tips och råd om var du kan jaga. 

Ett ännu säkrare sätt är att du anlitar en jaktguide för åtminstone
några av dagarna, om det är allra första gången du är till fjälls och inte
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har några stalltips att gå på. Även detta kostar en slant, men byter du
ut oxfilén mot burksoppa till extrapris någon gång då och då så fixar
det sig nog. För egen del tycker jag ändå att en del av tjusningen är att
på egen hand utforska marken och var fåglarna finns.

För dig som tänker jaga i skogen är det helt klart ett måste, som
jag ser det, att du på något sätt får anvisningar från någon guide
eller jägare på orten. Det finns hur mycket skogsmark som helst att
tillgå i landet och dessutom till en låg kostnad per dag. Det är inte
ens svårt att hitta ett område där du och vovven kan ströva omkring
hur många dagar som helst. Så många dagar har man som regel inte
på sig för jakten och även om området du löser jaktkort på är känt
som ett bra område, gäller det att hitta till området där fåglarna
finns och där det går att ta sig fram. 

Mer än en gång har jag gjort misstaget att lösa kort på en väl-
känt bra område och slösat bort tid på att trava omkring i mer eller
mindre oframkomlig skitmark. Det är ett väldig gott råd att du för-
söker få hjälp av någon guide eller vänligt sinnad urinvånare med
anvisningar om lämpliga områden att jaga i. 

ETT B RA TI PS

Jag återkommer till detta med jaktprov för ett bättre sätt att komma
in i jakten på fjäll och skog än jaktprov har jag svårt för att tänka
mig. 

I trakterna av Arjeplog och Arvidsjaur brukar det under hösten
arrangeras en jaktprovsvecka med prov i stort sett varje dag. Du har
då möjlighet att vara med på ett eller flera prov på både fjäll och
skog. Under provet har du alla möjligheter att få goda råd om mar-
ker att jaga i och säkert en hel del tips både från domare och från
provdeltagare som kan ge dig några dagars fin jakt, för självklart
stannar du kvar efter provet och jagar. 

Själv har jag alltid varit imponerad över det trevliga bemötandet
på proven norrut och den generositet med råd och dåd som jag mött
från både provdeltagare och funktionärer. Jag är övertygad om att
du kommer att hålla med mig när du väl provat.

PR E M IÄRVECKAN

Denna efterlängtade vecka börjar den 25 augusti. Då blir både
skogshöns och ripan tillåten och jag har inte missat premiären ett
enda år så vitt jag minns. Därmed inte sagt att jag alltid börjat med
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Vårträning är ett bra sätt att

förbereda jaktsäsongen.

Kadi Harjak på väg fram till

rutinerade weimaranern

Mina som hittat fågel.
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fjälljakten, beroende på dels att riporna är sämre utvecklade tidigt
på säsongen, dels kan invasionen av jägare vara stor, åtminstone
om man vill hålla sig till någorlunda lättillgängliga marker. Några
veckor efter premiären brukar det vara betydligt lugnare och dess-
utom brukar fjällen bjuda på sina vackraste höstfärger vilket inte
är att förakta.

Att ägna premiärveckan åt skogsjakt är inte så dumt, i skogen är
det ingen trängsel och skogshönsen är så här års ganska lätta att
komma till tals med för hunden. Nåja, lätta och lätta, men betydligt
lättare än senare på säsongen. 

När väl lövfällningen kommit igång är det i stort sett hopplöst
för hundarna att trycka fast fågel. Senare under säsongen, kan det
gå bättre, men då är jag själv sällan eller aldrig norrut och jagar, så
mer om den sena jakten kan jag inte berätta.

ATT F I N NA FÅG E L

Att hitta fågel är inte så lätt, men en bra hund underlättar så klart
och det är ju därför vi har våra vovvar. Ändå är det du själv som
måste ge hunden bra förutsättningar genom att söka dig till områ-
den där det finns åtminstone rimliga möjligheter att finna fågel. 

Beträffande fjällen och riporna har jag läst och hört en hel del
om var riporna ska befinna sig vid olika väderlek och olika tider på
säsongen. Det är möjligt att jag inte har tillgodogjort mig vad jag
läst och hört, för det enda jag är säker på är att man aldrig vet från
dag till dag var riporna finns. 

Jag låter hundarna börja jobba när jag kommit upp till gränsen
mellan björkskog och kalfjäll, om jag nu inte vill leta skogsfågel på
väg upp. Jag håller mig ett slag från kalfjället och då menar jag att
hundarna i sina sök går upp en bit på kalfjället och sedan ner en bra
bit i björkskogen. Kommer jag till någon bäckravin brukar jag ägna
en stund åt att låta hundarna söka av den både uppåt och nedåt, bero-
ende på hur terrängen ser ut. När jag väl hittat den första ripkullen
håller jag mig till den höjdnivå där jag hittat fåglarna. Där brukar det
finnas fler, åtminstone den dagen. Har jag efter några timmar inte hit-
tat någon fågel, då är det bara att leta högre upp eller längre ned. 

Det går inte att vara lat om fjälljakten ska ge något. Har du varit
på topparna och längst nere på myrarna utan att hitta fågel kanske det
är dags att fundera på att skaffa en ny hund, eller också är det bara att
konstatera att så här är det med jakt, det lyckas inte varje dag.
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I skogen har jag tillbringat betydligt mindre tid än på fjället, men
kanske några tips från mig trots allt är bättre än inga alls. När jag
på ett av mina första jaktprov i Arvidsjaur frågade domaren, som
var född och uppvuxen i norrländsk skog, var man ska gå i den typ
av mark vi då jagade i blev svaret ”ett slag från myren”. Vi gick då
i en mark med kuperad terräng, myrlandskap omgivet av skogkläd-
da bergknallar.  

Kantzonerna på myrarna och myrholmarna är alltid intressanta,
men även en bit av skogskanten. Får du med både myrkanten och
en del av skogsbacken ökar chansen att hunden finner fågel.

I början av säsongen har jag ofta hittad fågel när jag följt bäck-
ar. Är det torrt i markerna är nog detta en fingervisning om att söka
sig till fuktigare områden. Fåglar äter bär och hittar du mycket av
den varan kan det löna sig att söka lite extra. Har du ögonen med
dig när du går på solsidan av en torrbacke kommer du säkert att
hitta balgropar som fåglar gjort, kanske hittar du någon med färska
dun i och då lönar det sig helt klart att hålla sig kvar runt detta
område en stund. Fåglarna bör inte vara alltför långt borta.

När det börjar bli sent på dagen och dags att vända åter till bilen
kan det löna sig att tillbringa en stund i närheten av vägen innan du
kör hem. Skogshöns vill gärna plocka i sig lite grus innan det är dags
att söka nattkvist. Att lägga ned lite tid på att gå ett hundratal meter
in i skogen, parallellt med vägen, och låta hunden jobba kan resul-
tera i en fin avslutning på dagen.

NÄR PÅ DYG N ET ÄR JAKTE N BÄST?

En fin tid på dagen är klockan 11–14, då tar åtminstone jag en rejäl
rast. Maten smakar som bekant alltid bra och att efter maten
sträcka ut sig på liggunderlaget med ett gäng trötta hundar omkring
sig är aldrig fel. Med andra ord är nog den bästa tiden för jakt mor-
gon och eftermiddag. Därmed inte sagt att det inte går att hitta fågel
under hela dagen. 

Att ta en rejäl rast är lätt att skriva, men dagar när man inte sett
en enda pippi går man ofta lite väl länge utan vila, något som vare
sig hundar eller man själv mår gott av. Dagar utan fågel är de dagar
när hundarna sliter som mest ont. Tänk på det och ge dem välbe-
hövlig vila, då orkar de längre. 

Även regniga dagar minskar intresset för långa raster, men för-
sök åtminstone för hundens skull att ta igen er en stund.
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H U R S UG E N ÄR DU PÅ ATT FÄLLA FÅG E L?

Skjuta kan du säkert bättre än jag, det kan de flesta, men tar du inte
hänsyn till allt jag skrivit tidigare om rätt uppträdande i fågelsitua-
tioner är risken stor att det inte blir några fåglar i säcken. 

Med en unghund kan jag åtminstone i de första situationerna
följa skolboken, åtminstone vill jag inte skjuta på stöt eller tjuvres-
ning för unghunden. Något extra jobb vill jag inte ha med hunden
när jag kommer hem igen, då får det hellre bli fiskpinnar till mid-
dag. För de äldre hundarna brukar jag skjuta när tillfälle ges även
om jag inte accepterar eftergångar, där går gränsen.

Detta med att gå fram till hunden, kommendera avance och hela
köret, avstår jag från många gånger vid jakt i skogen. Ser jag hun-
den stå, kanske med nosen pekande mot en stor gran, blir första tan-
ken var fågeln kan tänkas finnas och i vilken riktning det är sanno-
likt att den flyger. Då bryr jag mig inte om hunden utan tar den
bästa vägen och ser till att jag inte har något träd mellan mig och
den väg jag räknar med att fågeln kommer att flyga. 

Ofta händer det att fågel går upp när jag är på väg fram, men
med lite tur blir det ett bra skottillfälle. Att hunden inte får avance-
ra spelar ingen som helst roll. Skulle jag ha gått fram till hunden där
den står framför granen är jag fullständig säker på att fågeln lättar
i gott skydd och det enda jag får uppleva är ljudet av vingslagen,
men vem kan äta vingslag?

Situationerna kan bli hur olika som helst, men se ovanstående
som ett litet exempel. Värdet av att kunna skicka hunden på avan-
ce oavsett om du står intill den, långt ifrån eller kanske framför, har
jag skrivit om tidigare. Efter några jaktdagar är jag övertygad om
att du håller med mig om detta.

UTR USTN I NG

Efter mina egna missar under de första turerna till fjälls vet jag att
utrustningstips kan vara bra. För dig som ligger i stuga intill bilvä-
gen är det säkert inga problem, det du glömt kan handlas i närmas-
te affär, även om nu affären kan ta någon dag att ta sig till. Tänker
du däremot vandra en mil för att tillbringa några dagar i ett litet tält
måste du planera packningen. 

Här följer ett par packlistor. En lista för några dagars fjälljakt
där du bor i tält på fjället och en lista på vad som kan vara bra att
ha med för en dagstur. Den utrustning man tar med sig är så klart
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fundera på om kompass

och gps är med i 

packningen.

JAKT

285

JAKT



väldigt personlig så se detta för vad det är, baslistor där du själv kan
ta bort och komplettera med vad som passar dig. 

Listorna du ser är ett hopplock från vad jag själv brukar ha med
mig och tips från några norrlänningar med betydligt fler jaktdagar
på fjäll och skog än vad jag själv har.

Som kuriosa letade jag fram en gammal notering där jag vägt allt
som skulle med upp på fjället innan jag gav mig iväg. ”Säck 27 kg,
klövjeväskor 4,5 kg, bössa ca 4 kg, totalt 35,5 kg.” 

Jag var tydligen snäll mot hunden, den kunde ha burit betydligt
mer. Klövjeväskor till hunden har jag inte nämnt tidigare, men dessa
är självklart bra att använda. En hund bör kunna bära en tredjedel
av sin egen vikt. Det låter lite mycket tycker jag, men det är ju bara
att prova sig fram i tid innan man ger sig iväg. Ammunition och
hundmat brukar vara sådant som är lätt att packa i klövjeväskor.
Det gäller ju att fördela lasten lika i varje väska. 

En sak som kanske glöms bort när man står därhemma och kän-
ner på säcken man ska bära under några mil, är att man faktiskt kan
ha tur med jakten. Ett antal ripor väger väldigt mycket mer än man
tror och vägen ner till bilen är lika lång som den man gick upp. 
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Kläder

• Mössa, byxor jacka i typ Gore-tex,

alternativt ta med tunna bra regnkläder

• Ullundertröja

• Fleecetröja

• Extra underkläder

• Superunderställ (tröja och långkallingar)

• Skjortor två par

• Stövlar eller kängor

• Tjocka sockor två par

• Tunna sockor två par

• Handskar

• Toppluva för natten

Diverse

• Kamera

• Bössa, ammunition (en ask per jaktdag)

• Diskmedel

• Förbandsartiklar till två och fyrbenta

Inklusive koltabletter, arméns hudsalva,

värktabletter, nål och tråd

• Idrottstejp

• Spännband

• Ficklampa, extra glödlampa och batteri

• Hörselskydd

• Karta, kompass, gps, och extra batteri

• Jaktkort och licenser

• Ryggsäck

• Fältkök och bränsle

(gasol-, bensin- eller trangiakök)

• Bestick 

• Stormtändare, tändstickor i plastpåse

som reserv

• Tändkuber

• Klocka

• Konservöppnare

• Kåsa

• Kniv, gärna typ Leatherman med

diverse småverktyg

• Läsbart

• Mobiltelefon, helst med extra batteri

• Myggolja

• Tält + extra ”golv”

• Plastpåsar

• Plånbok

• Stövelrep.prylar (Liquisole) div rep.prylar

för ryggsäck och remmar

• Telefonlista i bil

• Toapapper

• Tältlampa och värmeljus

• Vapenrengöring

• Vattenhämtare

• Viltpåsar

• Trunk med ombyte för resan

och kompletta toa-prylar

• Resefika för nattkörningen,

inklusive termos med kaffe

• Visselpipor – två stycken!

• Värmeljus för torkning av stövlar

under natten

Mat

• Frystorkat, beräkna alltid för en extra dag!

• Blockchoklad, russin

• Whisky och Jägermeister (medicinskt syfte)

• Kaffe

• Pasta - tre min. makaroner, peppar och salt

• Rökt korv

• Falukorv

• Varma koppen

Sov/toa

• Tält

• Handduk

• Liggunderlag

• Sovsäck 

• Tandborste, tvål (flytande)

• Reservnyckel till bilen

• Ryggsäcksöverdrag

Hundar

• Foder, räkna med dubbel dagsranson

under jakten

• Hundhandduk eller ännu bättre

superabsorberande duk av något slag

• Klövjeväskor

• Koppel

• Ormtabletter

• Röda band och signaltäcken

• Skyddsskor

• Värmetäcken

• Runlocklinor som koppel

– bra till lite av varje

• Klotång

Packlista 
för fjälljakten, tidig höst, vandring och förläggning i tält. 
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Skogsjakten

• Smidig trepunktsväska eller höftsäck 

som inte är i vägen vid skjutningen

• Ammunition, 6:or i början av säsongen

i skogen, därefter 5:or

• Signaltäcke/halsband för hundarna

• Bjällra eller beeper för den som inte

läst avsnittet om rapportering

• Liten kaffepanna, kaffe, några mackor

och tillräckligt med vatten för dig själv.

Hundvatten brukar finnas i skogen

• Chokladbit och kanske lite russin som

extra energi

• Ett par extra sockor och ett par

plastpåsar att använda när man fyllt

stövlar eller kängor med kallt vatten

• Stormtändare, tändstickor i plastpåse

som reserv

• Första förband till dig och hunden

• Karta, kompass, gps och extra batteri

• Kniv

• Kamera

• Extra tröja

• Mobiltelefon (avstängd…).

Komplettera för fjälljakten 

• 6:or i bössan

• Tunn, vindtät överdragsjacka för rasten

• Förstärkningskläder för oväder

• En riktig ryggsäck med smidiga

axelremmar

• Liggunderlag kan vara skönt att ha

• Gasolkök om du vill vara bekväm

och inte elda

• Kåsa för att dricka friskt vatten från

en porlande fjällbäck

Packlista 
för en dagstur under tidig höst. Att prioritera fåglar i säcken i stället för att släpa på 

lyxmat och utrustning kan inte vara fel…

Claes Hemberg, en man med djupa kunskaper om mentalbeskrivning.

Till höger: Dagny i ett fint stånd för ripa.
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Så här långt har boken handlat om träning av hunden som stående
fågelhund och eftersökshund, men våra stående fågelhundar kan
användas till mycket mer. Har du valt, eller planerar att skaffa, en
stående fågelhund av kontinental ras kanske du även funderar på att
använda den till annat än fågeljakt.

I norra Sverige och även i Norge är det till allra största del fågel
som jagas med de kontinentala stående hundarna, men i övriga
delar av Sverige och även på många ställen i övriga Europa används
hundarna till det de är avlade för – som allroundhundar. Vi ska inte
glömma bort att det är tack vare detta som våra kontinentala hun-
dar är vad de är i dag.

ANVÄN DN I NG SOM RÅDE N

I betydelsen allroundhund är det olika former av eftersök, vilka jag
redan skrivit om, som är det självklara användningsområdet vid
sidan om funktionen som stående fågelhund. För en bred jägarkår
ingår även stöthund på klövvilt i en allroundhunds funktioner. Det
var kring detta jag tänker fördjupa mig lite mer i, eftersom jaktfor-
men mycket väl passar våra hundar, åtminstone om grunden är lagd
på rätt sätt.

För mina hundar har det fällts en hel del klövvilt, både rådjur och
hjort, under korta drev. Älgjakten har aldrig varit min grej, men jag
vet att en del av älghundsförarna i kompisens jaktlag blev smått sura
den hösten när det fälldes mer älg för hans vorsteh än för de riktiga
älghundarna. Passkyttarna var förstås glada – korta drev och bra
skall – för det var de som fick skjuta i stället för att höra på radion
att hundförarna skjutit på stånd för sina älghundar.

Svinen är en viltart som ökar runt om i Sverige och visst används
våra kontinentala hundar till denna jakt också, men här saknar jag
helt egen erfarenhet. Spontant känns det som om jag inte vill använ-
da mina jaktkompisar till detta villebråd. Som jag förstått är risken
för skador stor och personligen tror jag att det finns andra hund-
raser som passar bättre än vorsteh för vildsvinsjakten.

Ett underskattat användningsområde och något som jag själv
använt mina hundar till många, många timmar genom åren är som
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Allroundhunden följeslagare under pürschjakten. Det är många skottchanser jag har
att tacka hundarna för under dessa jakter. 

Jag tror att många av er som läser den här boken, precis som jag,
har lite problem med att hörseln inte är på topp efter alla skott och
slarv med hörselskydd. Att då ta med hunden när ni ger er ut på
pürsch är en riktig höjdare. Hundarna lär sig otroligt snabbt vad det
handlar om och kommer att långt i förväg ”tala om” för er när vil-
tet är i närheten. 

Att det ibland blir dåliga skott vet alla och att då ha hunden med
sig och kunna skicka den direkt, är så klart även det en stor fördel.

TRÄN I NG E N FÖR ALLROU N DH U N DE N

Oavsett hur du ska använda din hund så rekommenderar jag att du
tränar precis på det sätt jag skriver i boken och ser till att din hund
fungerar som stående fågelhund först. Låt den gärna jobba med
enbart fågeljakt under den första jaktsäsongen. Har du gjort detta
har du en lydig hund med kontakt och samarbetsvilja och en hund
som jagar tillsammans med dig. Vad mer kan man begära? Nu kan
du jaga vad du vill med din hund och du bestämmer själv hur länge
jakten ska hålla på. 

Någon mer träning än att jaga behövs knappast. De första gång-
erna släpper du den på riktigt färska spår, eller kanske till och med
när du ser djuren, om det nu är stötjakt vi pratar om. 

Var beredd på att din hund kan se lite förvånad ut, men som jag
har sagt flera gånger, våra fyrbenta vänner är absolut inte dumma så
det kommer inte att ta lång tid för dem att förstå vad husse eller
matte vill jaga i dag. Skallet brukar sällan vara något problem,
åtminstone har det inte varit det för de raser jag jagat med.

PROB LE M PÅ JAKTPROV

Att det går alldeles utmärkt att starta på prov även med den hund
du använder som stöthund på klövvilt har vi många bevis på, sär-
skilt inom Svenska Vorstehklubben. Men visst, som förare får du
vara lite mer försiktig och ha lite extra koll när du släpper in hun-
den i skogsdungarna på fältproven. Det gäller att snabbt kunna
avbryta om det finns rådjur i dungen och att få stopp på din hund
har du lärt dig vid det här laget, så det bör inte bli svårt.

Det enda du möjligen kan få avstå från är skogsprov i rådjurs-
täta marker, men – å andra sidan – hur ofta förekommer det?
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DET DU I NTE S KA GÖRA

Det finns de som redan första säsongen med unghunden använder
den som stöthund på klövvilt, men det är inget jag rekommenderar.
Det kan ta en ände i förskräckelse eftersom slutresultatet ofta blir
allt för långa drev utan någon som helst kontroll och hundar som
därmed blir en plåga för både vilt och jaktgrannar. 

Lydnad först och jakt sedan är som vanligt vad som gäller om
resultatet ska bli bra. Med den rätt tränade hunden kommer du att
bli bjuden på många jakter och det kan väl också vara en morot för
att lägga ned lite jobb på att träna din hund, eller hur?
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Har du en lydig hund med

kontakt och samarbetsvilja

kan du jaga vad du vill.

Till höger:

Att lyckas med jakt i betfält

kräver rutinerade hundar.

Gå upp något vid sidan 

för att undvika att skjuta

omedelbart över din hunds

huvud när den avancerar. 
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Din hund är lyckligt lottad

Att du orkat läsa så här långt visar att din hund har en husse eller matte

som lägger ned en massa jobb på att lära sig mer om hundar och dressyr. 

Att man inte kan läsa sig till att bli en bra dressör är nog så sant, men

sant är också att den som inser att man aldrig blir fullärd och försöker

skaffa sig mer kunskap har betydligt bättre förutsättningar att lyckas. 

Fler hundar borde ha en förare som du!

En stående fågelhund i stramt

stånd är en njutning för ögat.

Föregående uppslag:

Tvärnypets Hydra (Nova) och

Asco, Gruffwe Rijs Keron och

Landinarnas Ian (Jokk).
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fult; negativt / feil

fält; lavland

följsamhet; kontakt

förhärda sig; gjøre seg hard

förhärdar; stå imot/være 

tålmodig/være hard

förneka; nekte

försynt; forsiktig/vil ikke forstyrre

förtjust i; liker/opptatt av

förvärvad; skaffe seg

förvånad; overrasket / forbauset

förvånansvärt; forbausende/uventet

grannen; naboen

gömställe; gjemmested

gå till pris; få premie

harlegor; der haren har ligget

hejdlöst; uhemmet

himla bråttom; hastverk

hotande farlig; nærme/truende

hullet; holdet (hvor tykke hundene er) 

hundens fallenhet; hundens evne

husse; pappa / matfar

huta åt; snakke til

hyfsat; godt

hygge; hogsfelt

ingripa; gripe inn

injagade; ferdig dressert

inkräktar; forstyrre/hindre

jycken; krapylet (hunden)

jämföra; sammenligne

kastkedja; raslekjetting

kedja; kjetting

kila; stikke

klöv; klov

komma ihåg; huske

kontaktbenägen; kontaktsøkende

koppel; leiebånd

krondike; stor gørft med bekk / elv i

käken; kjeven

käpp; kjepp

lita på; stole på

lugn; rolig

anlagen för sekundering; 
anlegg for sekundering

att komma tillrätta; å rette opp

avance; reis

avelsurval; avlsutvalg

bakskank; skank/leggbein

buskage; buske/buskass

beröm; ros

beteende; oppførsel / adferd

betoning; trykket

betygsätts; karakter settes

bevänt ; dårlig

bjällra; bjelle

bota; reparere

bristande ledarskap; manglende 

lederskap

bus; rampestreker

busvissling; plystring (uten fløyte)

bäckravin; bekkravine / brei grøft 

med bratte kanter

bäckövergånger; krysse bekken

charkdisken; kjøttdisken 

dike; grøft (ofte med rennende vann)

dolda; skulte

drillpipan; trillefløyte / dommerfløyte

dyhåla; gjørmehull

dyig; gjørmete 

dylik; slik / liknende / maken

dådkraft; mot

efterkälken; etterskudd

eftersöksgrenarna; spor og vannapport

eget bevåg; på egen hånd

fasanlöpor; vitring etter fasan 

som løper på bakken

fasantupp; cock / fasanhann

fattar stånd; tar stand

fena (inte röra en fena); stå i ro

fika; kaffepause

flog; oppflukt

foder och utfodring; fòr og fòring

foga sig i; akseptere / finne seg i

fogligare; mer føyelig

Svensk–norsk ordlista
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lägen; situasjoner

löpa (en löpa); fugl som løper på bakken

löpor; spor

maskrosor; løvetann

matte; mamma / matmor

medioker; middelmådig

morrar och reser ragg; knurrer og 

reiser bust

mutar; gir / dytter

mutor; godsaker

märgelgrav; liten dam på jordet 

med busker rundt

mål; hensikt

nackdelar; ulemper

oberoende; uavheng

ohejdat; ustoppelig

okopplad; løs

ollonpistol; startrevolver

omställningsmarker; tidligere 

dyrket mark

ordningen; rekkefølgen

otäcka; ubehagelige

otäckt; ’’skit’’ / ’’ubehagelig’’

ovillkorlighet; ufravikelig

peta; røre rundt/rote opp

pipan; fløyten

preskriberat; tilbakelagt stadium

promenad; tur

prylar; greier (ting)

rast; pause

revben; ribben

riktmärke; markeringsmerke 

/ retningsmerke

rusa i väg; springe i vei

rörigt; kaotisk

sannolik; sannsynlig

sinne; sans

skallet; losen

skynke; dekken

skälla; kjefte

skärpa; skarphet

slarvar med grunderna; slurver med 

det grunnleggende

slokande; sørgmodig / hengende

smita; stikke av 

snett; galt

snett bakom; på skrå bak

snitslar; merker / merkebånd

snärtigt; raskt / skarpt

snålheten; gjerrighet

socken; område / terreng

sorkhål; rottehull

spannmålsbutiken; tilsvarende 

Felleskjøpet

stadga i flog; stoppe i oppflukt

strut; trakt

sträckjaktsmoment; skyte fugl på trekk 

(eks. andejakt)

stöta fågel; støkke fugl

svansroten; haleroten

SVK; Svensk vorstehhundklubb

spännband; strips

sorkhål; rottehull

ta det riktigt lugnt; gå sakte

tendera; ha en tendens til

tik; tispe

tillämpa; tilvenne / legge til rette for

tjur; okse

trasa; fille / klut

traven (lite hjälp på traven); veien 

(litt hjelp på veien)

träsk; bløt mark (myr)

tveklöst; utvilsomt

tveksam; nølende

valla av; gå over

vallhundar; gjeterhunder

vass; siv
vassruggar; mye siv

vattenpassion; vannpasjon 

(viljen til å gå i vannet)

vattenbrynet; vannkanten

veklingar; puslinger

vidd; søksbredde

vidlyftig; vidløftig / gå for langt ut

väderleksförhållande; værforholdene

vädja; be hunden gjøre noe (ikke kreve)

värdemätaren; mål

vätskeersättning; væsketilskudd

å få hejd; å stoppe

åkersork; jordrotte

åsikter; meninger / hensikter

åskan; lynet (tordenvær)

åtråvärd; attraktiv

ömkar; trøster
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202, 209, 235
flockledare 

23, 24, 45, 235
foder 5, 194, 218, 220
fot 50, 51, 245
frihet 5, 20, 42
frihetskommandot 

38, 42
fritt apportsök 104
fritt följ 5, 45, 52
fula gubbar 39
fullbruksprov 

9, 124, 129, 
165, 186

fågelbehandling 
264, 265

fågelsituation 
135, 144, 147, 149, 
150, 161, 191

fågeltillgång 136, 272
fågelträning 

69, 140, 164, 
166, 247

fågelvitting 
138, 146, 150, 
161, 189

fältprov 5, 256, 257
fältträning 43
fältsök 225, 266
färdig jakthund 

8, 249, 266
förarkontakt 272
förberedelser 114, 124
förbud 22, 72, 83
förbudskommando 

20, 22, 23, 28, 139
föremålsbelöning 19, 20
första fågelkontakten 63
förtroende 15, 24, 235
förväntan 144, 159

gnäll 205
gps 125, 277, 288
grävling 76, 88
göm dig 211, 241

habituering 102
hackning 

194, 196, 197
halsband

28, 36, 50, 113
handklappning 20
hanhund 16
hela prov 256

Sakregister

aggressivitet 
178, 183, 202

Albin 
4, 127, 139, 153, 
187, 189

allroundhund  
12, 121, 290

apportbock 
87, 89, 92, 96, 243

apportträning 
84, 96, 239

apporttävling 97, 227
apportkastare 225, 227
apportsök  

5, 95, 101, 105
aptit 232, 236
Aron 

113, 129, 139, 
184, 234

Asco 
153, 154, 174, 
212, 266

avance 
5, 144, 146, 155, 
157, 162

avancekommando 
42, 144, 156

avledning 25, 203
avlämning 

114, 273, 83

barn 24, 25
beeper 173, 278
befästa 64, 117, 248
belöning 

19, 56, 86, 118, 
161, 235

beröm, 
5, 66, 72, 97, 146 

bilen  
16, 46, 157, 166, 
206, 215

Birdie 168, 278
blind apport 227
blinkning 5, 168
blodspår  

5, 113, 121, 128
bracco italiano 14
breton 14
bringsel 113, 126
brittiska raserna 12
brukshundklubben 187
bur 171, 192, 193
burmodell 192

busvissling 33
bytesintresse 183
bytesmedveten 86
börja träna 

31,  56, 113, 
194, 222

Cissi 
4, 139, 154, 
172, 216

Claesbon’s 109

dagboksanteckningar 
231

Dagny 
4, 136, 139, 
168, 191

dagsform  264
dikeskant 134
dirigering 

5, 95, 101, 104, 
117, 227,

domare 
14, 116, 139, 188, 
261, 263, 267, 272

dresserbarhet 183, 186
dressyr 

19, 62, 168, 176
dressör 83
dummy 

85, 97, 117, 
160, 225

duvor 65, 66, 67
dålig hund 78, 186

eftersök 121, 127, 175
eftergång 249, 269
eldressyr  176, 177
elhalsband 176
elithund 168, 261
engelsk setter 12 184
erfarenhet 

135, 170, 188
etologi 9, 188
facit 

231, 233, 235, 
246, 250

fasanjakt 168
fjäll 

12, 135, 256, 262, 
279, 286

fjälljakt 262, 284
flocken 

22, 30, 106, 

hemmamarker 134
hitkommando 36, 38
hundslagsmål 16, 203
håll fast 90
hårt grepp 88
hårdhet 

23, 28, 172, 184
hårvilt 64
hämta 113, 117, 126
högenergifoder 219

injagning 135
inkallning 

5, 30, 170, 171
inkallningssignal 

31, 39, 172, 224
instruktör 19, 223, 261
inlärning 28, 59, 60, 71
inlärningsfas 44, 54

jaktchampion 
110, 233, 250,

jaktguide 279
jaktkamplust 

182, 183, 184
jaktlust 

20, 30, 63, 150, 263
jaktmark 5, 11
jaktprov  255
jaktprovsresultat 14

kamplust 
20, 76, 182, 
184, 186

kanin 71, 113
kaninhägn 71, 77, 225
kastkedja 35, 159, 178
klockan 103
klövjeväskor 286
klövvilt 

12, 72, 212, 290, 291
knallapport 165
konkurrens 95, 116
konsekvens 

24, 140, 205
kontakt 

27, 182, 211, 215
kontinentala raser 12
koppelträning 5, 27
korrigering 74
kravfas 44
kroppshållning 73
kroppsspråk 

33, 36, 50, 52 
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168, 170, 282
skottberörd 166
skotträdd 166
skärpa 

129, 183, 184, 
186, 202

släpspår 
95, 113, 115, 
121, 122, 256

spontanapportering 
69, 84, 85, 89, 94, 
238, 242

spår 
95, 98, 113, 114, 
115, 116, 121, 
122, 124

spårlina 113
spårsele 113
spårträning 116, 121,
stadga 70, 155, 250
stanna kvar 

44, 46, 48, 
59, 87, 215

stannasignal 
48, 63, 65, 
67, 107, 108

stoppsignal 60
strävhårig vorsteh 11
stånd 

144, 150, 153, 
159, 168, 170

ståndindikator 173
stöt 

264, 265, 269, 
270, 284

stöthund 12
SVK 

124, 134, 170, 
262

svåra hundar 38, 77
synintryck 

144, 174, 175
sök 

12, 65, 67, 97, 98, 
134, 135, 136

sökmönster 143, 266 

tamboskap 176
temperament 184
tennisboll 61
tjat 53
tjuvresa 149
tjäder 269
tjänstehundar 182, 221 
torrfoder 218
träningsfåglar 138, 191 
trög avance 

63, 65, 144, 146, 
155, 156, 162, 249

tvång 33, 118

kurs 22, 75, 78, 261
kursdeltagare 

11, 30, 48, 59
känslig hund 65, 70
köpjakt 279

ledarskap 
162, 19, 22, 
35, 36, 64, 

lekapportering 84, 
leksak 235, 239, 85
ligg 53, 54, 55, 59
lina, träning i 

209, 38, 69
linförighet 

223, 45, 50, 
51, 52, 

linjetag 237, 104, 
lydnadsapportering 

247, 84, 86, 89
löpor 

138, 146, 269, 270
lösa hundar 234, 52

markering 99
medhjälpare 39, 115
medvind 

114, 122, 139, 
143, 161

mentalbeskrivning 
181, 186, 187, 
188, 189, 

mentalitet 
163, 165, 176, 
181, 188

mjuka metoder 75
morra 74
motivation 

19, 20, 83, 86, 
89, 92

motvind 
143, 248, 258, 
97, 108

münsterländer 
12, 16, 40

mås 115, 88, 108

nackskinnet 35, 74
negativt beröm 178 
nejkommando 

23, 35, 36, 75, 115
nervkonstitution 184
noskvalster 149
näbbringar 197

olydig 
152, 242, 78, 
261, 102

ovillkorlig 30, 44, 238

packlista 297, 288
parsläpp 

152, 153, 
154, 267

passivitet 46, 59
pointer 

11, 12, 16, 95, 
133, 153, 172, 174, 
212, 220

premiärveckan 282
privatträning 75
provdeltagare 

109, 261, 262, 265 
rapphöns 

66, 67, 134, 192, 
193, 194, 197, 
245, 247, 248, 
258, 259

rapportering 
170, 172, 173, 278

rasval 11
resning 249, 273
reviering 

133, 134, 136, 
138, 141, 248, 
259, 262, 263, 264, 
268, 270, 272

riksprovet 213, 256
ringning 168, 169
ripa 164, 166, 278
ripjakt 277, 278, 279
rovdjursskärpa 183
rycka i kopplet 29
rymmare 

208, 209, 256
rådjur 

12, 63, 72, 76, 
121, 122, 129

rådjursren 174
räv 

76, 88, 95, 113, 
116, 192, 238

röstkommando 19, 31

samarbetsförmåga 101
SBK 187, 188
sekundera 153
setter 12, 95, 133, 184, 
signal 

31, 38, 48, 53, 
54, 113, 140, 153, 
175, 245, 

sitt 
239, 42, 44, 45, 
46, 50, 54, 55

situationsbetingad 
61, 118, 257, 

självständig 136, 241, 
självständigt sök 97
skogsfågel 

tvångsapportering 
84, 94, 238

tät terräng 146
underkastelse 59, 64
ungersk vizsla 

12, 14, 222
unghundsklass 

213, 250, 256, 264
uppflog 248
uppfödare 

11, 14, 15, 202
uppfödning 

191, 202, 250, 256   
uppmärksamhet 48, 139 
utfodringen 247
utkommando 104, 110
utsättning 105, 279
utrustning 284, 288
utstättningsbur 193

val av ras 11 
valp 

15, 19, 22, 27, 29, 
75, 85, 231 

valpfoder 219
valpträff 248
valpuppfostran 22
vassruggar 108
variation  

61, 115, 172, 
232, 

vatten under jakten 220
vattenapportering 188
vattenarbete 

101, 108, 
110, 117, 160

vattenigång 118, 157, 
vidd i söket 141
viltrenhet 177
viltspår 125 
vindriktning 142
visselsignaler 

31, 53, 245, 
vizsla 12, 14, 222
voljär 69,195, 196, 234, 
vorsteh 

11, 12, 35, 46, 
84, 86, 121

vätskeersättning 220
weimaraner 12, 14, 147

ögonkontakt 
50, 51, 87, 215

övningar för grupper 223

Fotnot: Orden kan 
förekomma på fler sidor.
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Att ge ut ett litet kompendium med träningstips är en sak, men att för-

söka få till en riktig bok är en helt annan. Utan hjälp från många vänner

skulle det fortfarande bara ha varit en tanke i mitt huvud. Ett stort tack

till alla som på ett eller annat sätt hjälpt mig. Alla kan jag inte räkna upp

här, men några som har varit mer eller mindre direkt inblandade vill jag

nämna.

Owe Fredriksson, en av mina valpköpare, jägare, hundman, jakt-

provsdomare och journalist som lagt ned jobb med att göra min text läs-

bar och även bidragit med en del av texten. Conny Noremark, en annan

av mina valpköpare, jägare och proffs på formgivning, som gett boken

dess utseende. Min dotter Annika som rättat sin fars misshandel av det

svenska språket. Birger Knutsson och Mikael Burck, rutinerade jakt-

provsdomare, jägare och hundmän, har båda bidragit med texter. Torun

Brate, fotograf i mina filmer har bidragit med många av bilderna. Bilder

har även Mattias Nääs och Johan Paulsson generöst ställt till mitt förfo-

gande. Kvällsdiskussionerna under träning och jakt hos Stefan och Anna

Nilsson ligger bakom ett och annat tips i boken. Claes Hemberg som all-

tid ställt upp när jag haft funderingar om mentaliteten hos någon hund.

Andra som bör nämnas är Terje Berntsen, Jens Högsander, Bo

Carlsson på Velanda Gård och Peter Börjesson vid Hede Säteri, alla mina

kursdeltagare – både valpköpare och andra – många av er som var med

på kurs redan på 60-talet minns jag fortfarande med värme. Vad skulle

det ha blivit för bok utan alla de erfarenheter och tips jag fått av er och

era hundar? Sist och absolut viktigast, kvinnan bakom allt, så lite jag

hunnit med om inte Christine, min hustru, ställt upp med allt mellan him-

mel och jord när jag ägnat tiden åt hundar, jakt och kurser! 

Hagen i april 2008

Anders Landin

Tack

Våra egna änder i dammen

hemma på Hagen lyfter för

ett kvällssträck.



FRÅN VALP TI LL FÄR DIG FÅG E LH U N D är en komplett bok för trä-

ning av stående fågelhundar och utmärkt även för många andra raser

där ägaren vill ha en fungerande lydnad och använda hunden som

apportör eller eftersökshund.

FRÅN VALP TI LL FÄR DIG FÅG E LH U N D är inriktad på praktiska råd

för att dressera och träna valpen till en färdig, genomarbetad efter-

söks- och fågelhund. Läsaren vägleds från valpens födsel med råd om

allt från mat till de första månadernas uppfostran och vidare genom

unghundsstadiet till den ålder där alla moment är genomgångna och

hunden fått jaktlig erfarenhet och är mogen att starta på jaktprov. 

Steg för steg ger författaren handfasta tips om dressyr, uppmuntran

och stöd samt förklarar behovet av krav och förbud. Jaktdressyrens alla

moment, bland annat apporten, spår- och vattenarbetet, rådjursrenhet

och fältarbetet genomlyses. 

FRÅN VALP TI LL FÄR DIG FÅG E LH U N D passar utmärkt till alla jäga-

re, nybörjaren som planerar att köpa sin första valp lika väl som den

erfarne som vill fräscha upp sina kunskaper inför nästa hund. I boken

ger författaren även värdefulla tips byggda på erfarenhet för den som

redan misslyckats i några moment och behöver hjälp att komma vidare.

Målet är att den vuxna hunden ska bli en mentalt stabil jakt- och

familjehund, väl medveten om sin plats i flocken. 

AN DE RS LAN DI N, välkänd dressör och

uppfödare, har arbetat med hundar för

olika användningsområden under mer

än 40 år, de senaste 15 åren med i stort

sett enbart stående fågelhundar. Anders

förespråkar tidig träning av hundarna

och att hans träningsmetoder fungerar

på ett utmärkt sätt visar hans svårslagna

framgångar med egna hundar under

många år. 

LANDINS HUND & KATT




