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Forårsmånederne  er lig med træningsmå-
neder for vore Spaniels. Klubben har 
træningstilbud rigtig mange steder i 
landet, og for især nye spanielejere er disse 
træninger meget brugbare, for det er her 
man for første gang stifter bekendtskab med 
træning af sin Spaniel.

Ud over disse “nybegyndere” findes der også 
mange, som har haft deres Spaniel i måske 1 
eller 2 år, og som netop har været igennem 
den første eller måske anden jagtsæson med 
deres hund. Spanielejere som måske har 
deltaget i klubbens træninger sidste eller 
forrige forår, og som derfor ikke mere kan 
regnes som “nybegyndere”.

Også for disse hunde og førere kan forårs-
træningen gavne og gøre nytte. Vi har alle  
intentionen om at komme ud af jagtsæsonen 
med hunden værende i samme træningstil-
stand, som da jagtsæsonen begyndte, men 
vi er mange som nok må erkende, at hun-
den, i løbet af sæsonen, har tillagt sig nogle 
unoder, som gør, at en “tilretning” er nød-
vendig, hvis vi skal få glæde af den i kom-
mende jagtsæson.

Disse hunde har godt af en genopfriskning 
bl.a. af den grunddressur vi lærte dem sid-
ste forår. Vi skal tænke på, at disse hunde 
kender alt til kommandoerne, og grund-
læggende ved de godt, hvordan de skal eller 
måske burde opføre sig. Men vi alle har vel 
i løbet af den netop afsluttede jagtsæson, 
til tider givet hunden lige rigelig lang snor, 
det være sig i søget eller vi har måske set 
lidt stort på om hunden knaldapporterede, 
da vi skød “januarkokken” eller årets sidste 
sneppe.

Et “genopfriskningskursus” hvor man, i 
sin træning, går helt tilbage til den grund-
læggende dressur, vil som oftest gøre under-
værker for disse hunde. Man vil opdage, at 
selv om man ikke går ud og træner decider-
et søg med hunden, så vil en gennemgang 
af grundprincipperne i dressuren, betyde, at 
hunden lige pludselig afkorter sin søgsradi-
us til den afstand den havde da jagtsæsonen 
begyndte, og deciderede knaldapporter vil 
også stoppe, for når alt kommer til alt, så ved 
hunden jo godt hvordan den skal opføre sig, 
men den mangler ligesom en påmindelse 
om, at disse grundprincipper stadig står ved 
magt på trods af vore lemfældigheder i løbet 
af jagtsæsonen.

Rytmen
Vi er også mange som har opbygget en vis 
rytme omkring jagt. En rytme vi helt ubevi-
dst udføre, næsten hver gang vi skal på jagt. 
Hvor mange kan ikke nikke genkendende 
til, at f.eks. når man tager noget bestemt tøj 
på eller tager sit gevær frem, så bliver hun-
den helt vild. Situationen kan også forekom-
mer, når man pakker bilen eller lignende. 

Ligeledes er der sik-
kert mange der kan 
nikke genkendende 
til, at når man kører 
fra asfaltvejen ned 
ad mark- eller skov-
vejen til sin jagt, ja 
så bliver hunden 
pludselig meget 
urolig i bilen, ja 
nogen piber måske 
endda højlydt.
Hele hundens ad-
færd omkring jagt 
eller inden jag-
ten begynder, er 
selvfølgelig ikke 
noget medfødt fra 
hundens side, det 
er noget vi har lært 
den ved, at den 
gang på gang får 
samme oplevelse 
inden vi skal på jagt, 
- der er oparbejdet 
en bestemt rytme -
og derved skruer vi 
dens forventninger 
i vejret, hvorfor den 
reagere som den 
gør.

Bryd rytmen
Man kan også kal-
de disse forvent-
ninger for dårlig vane, og med lidt omtanke 
kan man ændre hundens adfærd gennem 
forårets træning.

Vi alle har et bestemt område, omkring eller 
tæt på vores bopæl, hvor vi som oftest lufter 
hunden, og det er også her vi træner den 
især omkring grunddressuren. Den lidt ruti-
nerede hund, kan let få den opfattelse/vane, 
at når vi kommer til dette bestemte område, 
så skal den opføre sig på en bestemt måde, 
hvor imod der på jagt gælder nogle helt an-
dre regler.

Derfor vil træningen blive meget mere givtig 
(og realistisk), hvis vi prøver at efterligne en 
jagtdag mest muligt, og i stedet for at gå på 
jagt i vort normale jagtterræn, ja så træner vi 
f.eks. grunddressur.

Prøv at tage det pæne jagttøj på, som lige nu 
er gemt ind bagerst i skabet. Tag dit gevær 
med, og pak bilen, mens hunden overvære 
det. Hunden kender jo ikke noget til jagt-
tider, og denne fremgangsmåde vil helt sik-
kert skrue hundens forventninger i vejret 
- Hurra nu skal vi på jagt.

Når du kommer frem til jagtterrænet, så tag 
hunden ud af bilen, og påbegynd herefter 
din grunddrressur. Gå pænt ved siden, sit på 
fløjten. Lad den blive på stedet og kast dum-

myer omkring den o.s.v.. En del af trænin-
gen, kan også være, at du og hunden blot 
sætter Jer eller står roligt ude midt i terrænet 
for at slappe af, uden aktivitet - det drejer sig 
simpelthen om at bryde den rytme, du helt 
ubevidst har oparbejdet i hunden. 

Endnu bedre hvis du har en jagtkammerat, 
hvis hund måske også trænger til et genop-
friskningskursus. Aftal med ham, at i mødes 
på terrænet og træn Jeres hunde sammen. 
Det kan endda være, at din jagtkammerat 
har et andet jagtområde, og derved kan i 
skifte terræner hver anden gang.

Find takten
Man vil opleve, at en sådan træning gør 
underværker, og i stedet for, at man i sin 
træning hele tiden gør som hunden for-
venter ud fra sin erfaring, så bryd forvent-
ningerne og lav noget helt andet.

Du vil efter få gange træning, på denne 
måde opleve, at hunden lige pludselig ikke 
gør noget pr. automatik, men simpelthen 
begynder at spørge dig, hver gang den skal 
foretage sig noget. Den spørger fordi, den 
simpelthen ikke aner, hvad det er i skal. På 
den måde finder du tilbage til “takten”, og 
du vil, også i den kommende jagtsæson, få 
fuld udbytte af din Spaniel.

God fornøjelse

Bryd rytmen - 
og find takten !
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