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Der findes mange jægere, især af den ældre 
generation, som har den opfattelse, at man bare 
skal tage sin jagthund tidligt med på jagt, så 
den kan få noget erfaring. Ja mange mener, at 
man allerede skal tage dem med når de er 8-10 
måneder gamle eller i hvert fald indenfor det 
første år af dens liv.
Jægere med denne holdning, har typisk haft 
med andre hunderacer at gøre end en FT Spa-
niel, og jeg vil gerne slå fast fra starten, at gør 
man sådan med en renavlet FT Spaniel, uanset 
om vi taler om Springer eller Cocker, ja så er 
katastrofen sket, og man vil højst sandsynligt, 
de næste 10 år, skulle leve med en Spaniel, der 
forsvinder, så snart man slipper den på en jagt. 
Den vil så med ret stor sikkerhed gå på jagt for 
sig selv, som oftest akkompagneret med gøen 
og måske skrig og pib. Hvis man er heldig, ser 
man den igen, når såten er overstået, men som 
oftest skal man ud og lede efter sådan en hund, 
for den er nok igang med de næste såter også.
Taler vi om at tage en sådan FT Spaniel med 
på f.eks. et aftentræk på ænder, ja så må man 
leve med, at den skal kobles med en solid snor, 
måske bundet til et træ, men en ting er sikkert, 
den vil skrige og pibe, hvilket gør den utålelig 
for en selv og ens nærmeste jagtkammerater. 
Det der skulle være et spændende aftentræk, 
hvor roen og idyllen kun bliver afbrudt af 
lyden af ændernes vingeslag ellers deres rap-
rap, bliver et sandt mareridt med stress og stor 

irritation over, hvorfor den forbandede køter 
ikke kan holde sin kæft.

Jeg ved godt der stadig findes jægere, som 
påstår, at en sådan adfærd er ønskelig for en 
jagthund, men 98% af alle danske jægere, ser 
sådan en hund som et skrækscenarie, som de 
for alt i verden vil undgå. 

Ja og hvordan undgår man så lige det?

Derfor skal nye FT 
Spanielejere gøre sig 

klart, at man ikke 
skal lære sin 

FT Spaniel at gå på 
jagt, for det er den 
født til, man skal 

i stedet lære den at 
samarbejde og 
holde kontakt 

Et spørgsmål om alder
Det er fra starten meget vigtigt at gøre sig klart, 
at netop en FT Spaniel gennem mere end 150 
år, er avlet med et eneste formål, og det er at gå 
på jagt. Andre jagthunderacer kan sikkert også 
sige det samme, men i avlen af FT Spaniels har 
man på intet tidspunkt skulle tage hensyn til 
eksempelvis eksteriørkrav. Man har udeluk-
kende kunne koncentrere sig om at skabe en 
både fysisk og psykisk stærk hund, som skulle 
tilfredsstille særlige krav til visse jagtformer. 

Derfor skal nye FT Spanielejere gøre sig klart, 
at man ikke skal lære sin FT Spaniel at gå på 
jagt, for det er den født til, man skal i stedet 
lære den at samarbejde og holde kontakt. Man 
kan sammenligne en FT Spaniel med en bom-
be, bliver den udløst til sprængning for tidligt 
og uden kontrol, kan det få katastofale følger. 
Hvis den derimod bliver udløst til sprængning 
under kontrollerede former, kan det have gavn-
lig virkning på det formål man nu havde med 
sprængningen.

Det at lære en Spaniel at samarbejde, og det 
at have kontrol over den, kræver træning og 
atter træning, og det er ikke noget der opnåes 
efter måske 2-3 måneder, nej vi taler om 
seriøs træning i måske 18-24 måneder eller 
mere. Seriøs træning er ikke hvilken som helst 
træning, men træning målrettet en FT Spaniel, 
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Også i denne sæson vil der over hele 
landet være rigtig mange Spaniels, for 
hvem, den kommende sæson bliver 
deres debut på jagt og måske endda 
markprøver.
Disse debutanter vil typisk være født 
i løbet af 2015, som oftest i forårsmå-
nederne, og det betyder, at de vil være 
måske 17-20 måneder gamle, når 
jagtsæsonen starter. 
Men hvornår er en Spaniel klar til at 
tage med på jagt eller måske endda 
markprøve?
Hvor gammel skal den være ?
Hvilket træningsniveau skal min 
Spaniel være på?
Hvilke jagtformer er bedst for en 
nybegynder o.s.v. - o.s.v. -ja der er 
rigtig mange spørgsmål som 
rumsterer i hovederne, på især nye 
Spanielejere.
jeg vil med nedenstående artikel 
forsøge at give svar, men det er fra 
starten vigtigt at forstå, at der ikke 
findes et entydigt svar dækkende alle 
hunde, for vi snakker rigtig meget om 
det enkelte individ, og alle Spaniels er, 
som bekendt, ikke ens. 
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og her bør man søge hjælp på en af klubbens 
træningspladser eller hos andre med stor erfa-
ring i racerne.

For at forstå det med alder, så tror jeg, at de 
fleste hundeejere har hørt om, at et hundeår er 
lig med 7 menneskeår. Når vi så taler om jagt, 
så kan en jagt sammenlignes med at gå op til 
studentereksamen, og man kan derfor med 
rette spørge: ”Vil du lade dit eget barn gå op til 
studentereksamen når det var måske 8-10 år”? 
Svaret giver sig selv, selvfølgelig ville man ikke 
det, men hvorfor skal hunden så??
Nøjagtigt som et barn, vil hunden også blive 
frustreret og rent psykisk slet ikke være klar til 
studentereksamen (jagt), når de kun er 8-10 
måneder.
Så vil nogen måske sige, ja men vi mennesker 
går jo ikke op til studentereksamen før vi 
tidligst er 16-17-18 år. Korrekt, men denne 
menneskealder svarer jo faktik til, at hunden så 
skal være mere end 2 år, før den er klar til jagt 
(studentereksamen). Igen korrekt, og hvis man 
skulle give et entydigt svar på, hvornår en FT 
Spaniel er gammel eller moden nok - til at tage 
med på jagt, så ville svaret også være: ” Efter 
den er fyldt 2 år”.
Nøjagtigt som hos mennesker, findes der også 
hunde med særlige talenter, hvilket gør, at de 
er i stand til f.eks. at gå til studentereksamen 
(jagt) langt tidligere end andre, og nogle endda 
med succes, men dette er mere undtagelsen 
end reglen. Helt generelt er en hund, herunder 
FT Spaniel, ikke, rent psykisk, i stand til at 
overskue og gennemføre en helt jagtdag, før de 
tidligst er 2 år gamle - nogle endda først senere.

Aktiveringstræning
For rigtig mange er hundetræning lig med 
aktivering af hunden. Altså det at træne søg/
jage med hunden og det at træne apportering 
med hunden. Man vænner simpelthen hunden 
til konstant aktivitet, når man går ud med den 
for at træne den. Denne aktivering sker som 
oftest i noget bestemt tøj (typisk jagttøj) eller i 
bestemte typer af terræner.
Rigtig mange jægere kommer stolt og fortæller 
mig, at de synes det er sjovt, at når de tager 
noget bestemt tøj på eller når de kører ud i 
terrænet, ja så bliver deres hund urolig, nogle 
piber, hopper og danser, og typisk er det, at 
f.eks. når man køre ned af markvejen eller 
skovvejen for at komme til ens træningssted, 

Hvis man ser rigtig godt efter, så sidder der på ryggen af en FT Spaniel en knap der kan stilles på 
enten “on” eller “off”. Rigtig meget træning går ud på at kunne kontrollere “on” knappen, men det var 
måske en god ide, at prøve at koncentrere sig om, også at kunne kontrollere “off” knappen.

ja så begynder hunden omme i hundekassen at 
pibe og blive meget urolig.
Denne adfærd er jo ikke arvelig, men er en 
tillært adfærd, forstået sådan, at hunden 
har nogle forventninger når jeg tager noget 
bestemt tøj på eller når den mærker, at vi kører 
på en mark- eller skovvej. Forventningen er ak-
tivering, noget vore Spaniels helt sikkert elsker, 

og det er da også en fornøjelse, at se en glad og 
arbejdsvillig hund.
Men er denne adfærd nu også ønskelig eller 
formålstjenlig for en jagthund?

Mit svar er NEJ, og jeg vil selvfølgelig begrunde 
hvorfor.
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Hvis min hund før 
skuddet, kun kan finde 

det vildt jeg selv kan 
trampe op, eller efter 

skuddet, kun kan 
apportere den 

dødskudte fasan som 
ligger 20 meter fra mig 
på flad mark, ja så har 
jeg i min verden ingen 
god jagthund, for dette 

er noget arbejde 
under jagten jeg selv 

ville kunne klare.

Som udgangspunkt har jeg hund med på jagt 
for at finde det vildt jeg ikke selv kan finde, 
og det gælder selvfølgelig både før og efter 
skuddet er afgivet. Hvis min hund før skuddet, 
kun kan finde det vildt jeg selv kan trampe 
op, eller efter skuddet, kun kan apportere 
den dødskudte fasan som ligger 20 meter fra 
mig på flad mark, ja så har jeg i min verden 
ingen god jagthund, for dette er noget arbejde 
under jagten jeg selv ville kunne klare. Jeg har 
simpelthen brug for en jagthund, der kan finde 
det vildt jeg ikke selv kan. Det kan være fuglen 
der sidder og trykker hårdt i måske ufremkom-
meligt terræn. Det kan være anskydningen der 
styrter afsted, så snart den går ned eller det kan 
være fuglen er landet i, for mig, svært terræn 
eller måske sågar i vand.
Det er i disse situationer jeg har brug for en 
god jagthund, der gennem sin fremragende 
lugtesans kan finde det vildt jeg ikke selv kan. 
For, at min hund kan løse disse jagtlige opga-
ver, kræver det dens fulde koncentration altså 
det, at den er i stand til at holde fokus på de 
opgaver jeg tilbyder den. 
Ingen, hverken mennesker eller dyr, kan være 
100% koncentrerede 6 eller 8 timer i træk. Vi 
har brug for pauser hvor vi kan lade op. På en 
jagtdag forekommer pauserne typisk mellem 
såterne, når min hund sidder i bilen eller 
på ladet af en jagtvogn, eller sidder på post 
ved siden af mig eller måske går ved siden af 
mig - med eller uden snor. I disse situationer 
er det meget vigtigt, at min hund formår at 
slappe af og ikke bruger unødige kræfter, men 
simpelthen er i stand til at bruge disse pauser 
til at lade op, så den har overskud og er 100% 
koncentreret, når det endelig gælder - og det 
gælder endeligt, når jeg sender min hund enten 
for at jage eller apportere. Hvis min hund ikke 
er i stand til at slappe af når der er pauser i 
jagten, men i stedet er urolig eller utålmodig, ja 
så bliver den simpelthen en dårligere vildt-

“Ikke aktivitetstræning” er en meget vigtig del af grunddressuren

finder, ikke fordi den har en dårlig lugtesans, 
men simpelthen fordi den ikke har overskud 
til at koncentrere sig om det væsentlige - men i 
stedet har brugt kræfterne på at hidse sig op til 
ingen verdens nytte.

Grunddressuren
Det er her grunddressuren kommer ind, og det 
er derfor grunddressuren er så utrolig vigtig. 
Jeg plejer altid at fortælle folk,  at hvis de kigger 
rigtig godt efter, så har hunden på sin ryg, en 
knap der står ”on” og off ” på. Grunddressur 
er simpelthen lig med, at det er mig, der som 
træner og fører, kontrollerer denne knap. Skal 
den stå på ”on” eller ”off ”. Det er også vigtigt, 
at den kontrol af ”on” og ”off ” ikke kun foregår 
gennem fysisk kontakt, men alene kan foregå 
gennem mit kropsprog - er jeg rolig er hunden 
det også. Er jeg aktiv er hunden det også.
Man kan også sige det på en anden måde, 
grunddressur er lig med hundens forståelse af, 
at al aktivering sker gennem føreren og ikke 
gennem eget initiativ. Det lyder umiddelbart 
simpelt, men er meget tidskrævende, og er 
faktisk også grundstenen til hundens senere 
formåen som jagthund og måske prøvehund. 
Hunden skal ikke have nogen tillært mening 

om, at fordi jeg tager noget bestemt tøj på eller 
kører af en mark- eller skovvej, at den så skal 
ud og styrte rundt. Træningen i dag kan lige 
så godt betyde, at du blot skal sidde stille eller 
gå ved siden af mig uden anden form for akti-
vering. Aktivering kan ske ved kommandoen 
”fri” eller som belønning for fuldstændig ro og 
afslappethed.

Grunddressuren kommer før enhver form for 
jagttræning og er grunddressuren ikke helt på 
plads inden man begynder at jage eller lave 
svære apporteringer, så vil jagttræning i rigtig 
mange tilfælde være lig med konflikter mellem 
hund og fører. Konflikter skaber samtidig 
dårlig kontakt til sin hund, fordi den simpelt-
hen bliver træt af altid at få skældud og blive 
irettesat og derved har man skabt en negativ 
spiral, hvor hund og fører fjerner sig mere og 
mere fra hinanden.
God grunddressur forstærker derimod kon-
takten og skaber samtidig et positivt jagttræ-
ningsforløb. F.eks. hvis min grunddressur er 
på plads, og der bliver kastet en dummy, så vil 
hunden pr. automatik forholde sig rolig, fordi 
jeg er rolig, og jeg behøver ikke at henven-
de mig til den, før jeg evt. vil sende den på 
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dummyen. Hunden ønsker selvfølgelig at hente 
dummien, og jeg giver den herefter lov til det 
den gerne vil, og derved opnår jeg et positivt 
træningsforløb. Er min grunddressur derimod 
mangelfuld, så vil min hund, straks der bliver 
kastet en dummy, blive urolig og jeg bliver nød 
til at sige stay eller bliv til hunden og måske 
endda at koble den. I hundens øjne forhindre 
jeg den i det den gerne vil, og skaber derved 
negativ træningsmiljø. Dette er selvfølgelig 
kun eksemplar som ved mange gentagelser 
forstærkes, men det er samtidig grundlæggen-
de vigtigt at forstå, at kun gennem et positivt 
træningsforløb får man den idelle og samar-
bejdsvillige jagthund. 

Grunddressuren 
kommer før enhver 

form for jagttræning 
og er grunddressuren 

ikke helt på plads 
inden man begynder 

at jage eller lave 
svære apporteringer, 
så vil jagttræning i 

rigtig mange tilfælde 
være lig med konflikter 
mellem hund og fører.

Træning af psyken
Netop god grunddressur tager lang tid og skal 
trænes i alle miljøer og med alle former for 
distraktioner. Distraktioner for en ung hund er 
især mange fremmede mennesker og hunde, 
hvor den p.g.a. forstyrrelser mister kontakten 

til føreren og derved mister koncentrationen 
om den opgave den er på. En ung hund har 
svært ved at koncentrere sig ret lang tid ad 
gangen, så derfor skal der trænes i korte inter-
valler, men en del af den psykiske træning af 
hunden er netop, at kunne forlænge perioden, 
hvor den unge hund er i stand til at koncen-
trere sig, og også det at kunne udelukke udefra 
kommende distraktioner. Netop træning af 
psyken er ofte meget undervurderet fordi folks 
opfattelse af træning normalt drejer sig om 
fysisk træning - gå pænt, bliv, søg, apportering, 
stopfløjt, vendefløjt o.s.v.

En stor del af den psykiske træning er også, det 
at lære hunden at sidde stille mens andre hun-
de f.eks. apportere eller arbejder. Det vigtigste 
ved denne træning er roen omkring fører og i 
det hele taget, er det vigtigere f.eks. at træne ro 
frem for sværere apporteringer - man kan også 
sige grunddressur frem for jagttræning.

Hvornår skal den med på jagt?
Afgørelsen heraf sker som oftest på folks vur-
dering af hundens fysiske formåen - stopper 
den på fløjten, holder den kontakt i søget 
o.s.v. - og der er da heller ingen tvivl om, at 
den selvfølgelig fysisk skal kunne klare stra-
badserne, men ud fra min betragtning burde 
vurderingen af hundens psykiske formåen nok 
være det aller vigtigste parameter til vurdering 
af hvornår den er klar, og en Spaniel er meget 
sjældent psykisk moden til jagt i almindelighed 
før den er 2 år gammel. 
Nu taler jeg om jagt i almindelighed, men taler 
vi om at give en unghund jagterfaring, så taler 
vi om noget andet. Som jeg tidligere har nævnt 
er den største belastning for hundens psyke 
mange mennesker og hunde, så derfor vil en 
større klapjagt, være en meget dårlig jagtform 
at starte hunden på. De mange distraktioner 
vil gøre, at den unge hund vil have meget svært 
ved at koncentrere sig om føreren, og derved 
vil der opstå mange konflikter i løbet af sådan 
en jagt, simpelthen fordi hunden ikke kan 
koncentrere sig og derved virker ulydig. Derfor 
skal hundens jagtdebut foregå under meget 

mere kontrollerede former, hvor der først og 
fremmest er meget få fremmede mennesker og 
hunde. Et lille aftentræk på ænder eller, hvis 
det er muligt, hvor man selv går med hund og 
har en jagtkammerat til at skyde en eller måske 
2 agerhøns eller fasaner over den.

Distraktioner for en 
ung hund er især 
mange fremmede 

mennesker og hunde, 
hvor den p.g.a. 

forstyrrelser mister 
kontakten til føreren 

og derved mister 
koncentrationen om 
den opgave den er på

Vigtigst er det, at få en jagt debut på hundens 
præmisser med det formål at give den erfaring 
og hvor tingene fungere og hunden får en 
positiv oplevelse. Et andet godt råd er, at stoppe 
mens legen er god, Hellere en lille jagt hvor 
tingene er positive og fungere end at blive ved, 
til der opstår fejl og konflikter.

Lad hunden modnes og i det hele taget få 
forståelse af jagt på de mindre og kontrollerede 
jagter. Er den inde i en fornuftig modningspro-
cess, hvor tingene glider stille og roligt fremad, 
kan man sidst på debutsæsonen afprøve hun-
dens evner på de lidt større jagter, men som 
oftest vil det være fornuftigt, at gemme de store 
klapjagter med mange mennesker og hunde 
til hundens 2. jagtsæson - normalt efter den er 
fyldt 2 år.
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Vigtigst er det, at få en 
jagtdebut på hundens 

præmisser med det 
formål at give den 
erfaring og hvor 

tingene fungere og 
hunden får en positiv 

oplevelse

Hvad med markprøver?
De fleste FT Spanielejere ønsker ”kun” deres 
hund som ren jagthund og har ingen interesse 
for markprøver, hvilket i bund og grund er helt 
ok. Der findes dog konkurrencemennesker, for 
hvilke markprøverne har en stor tiltræknings-
kraft og begrundelse for at ville deltage her, 
kan være for ganske almindelig konkurrence, 
men markprøverne er også en vigtig del for 
opdrætterne af racen. Det at kunne få vurderet 
sit avlsmateriale i forhold til konkurrenterne 
har en kolosal betydning for hvordan Spaniels 
udvikler sig i fremtiden.

Som ny Spanielejer, der gerne vil på mark-
prøver, er det en rigtig god ide, at møde op 
som tilskuer på en af klubbens markprøver. 
Og selvfølgelig som tilskuer uden at slæbe sin 
unghund med. Dette vil give et rigtig godt 
indtryk af, hvad en markprøve er. En mark-
prøve foregår selvfølgelig som rigtig jagt under 
kontrollerede former, men der er nogle ting 
man skal være meget opmærksom på.
Som jeg tidligere har beskrevet, er en af de 
største belastninger for en ung hund mange 

fremmede mennesker og hunde, og netop på 
en markprøve vil der være mange fremmede 
mennesker og hunde. En yderligere stor belast-
ning for en ung hund er den ventetid der er på 
en markprøve. For trækker man et højere start-
nummer, kan man sagtens komme til at vente 
2-3 timer, før det bliver ens tur, og denne lange 
ventetid er som oftest en kæmpe belastning for 
en unghund. Dette fordi man på en markprøve, 
skal gå med hele dagen. Man kan ikke, som på 
f.eks. en Working Test, lade sin hund sidde i 
bilen og først hente den når det bliver ens tur. 
Nej man er tvunget til at gå med blandt alle 
deltagere og evt. tilskuere fra morgenstunden. 
Her skal den unge hund måske gå i 2-3 timer, 
høre skud, se andre hunde arbejde samtidig 
med der vader måske 30  fremmede mennesker 
og hunde (eller flere) omkring den.
Dette er en kolosal belastning for den unge 
hunds psyke  og efter bare kort tid i dette miljø, 
vil unghundens ressourcer være opbrugte, og 
det betyder, at når det endelig bliver dens tur til 
at skulle ind og præstere, ja så kan den simpelt-
hen ikke for den har brugt alle sine psykiske 
kræfter på al hurlumhejet omkring den.
Hunden er derfor frustreret og dens frustration 
skal ud på en eller anden måde og reaktionerne 
blandt de enkelte hunde er derfor forskellige. 
De kan lige pludselig begynde at pibe eller så-
gar gø. De kan gå fuldstændig af hånd og bare 
styrte rundt uden kontakt til føreren. De kan 
blot rende rundt og holde kontakt til føreren 
uden reelt at jage og de kan evt. gå fuldstæn-
dig i baglås uden at ville arbejde overhovedet. 
Alle reaktioner har samme årsag. Manglende 
erfaring og manglende psykisk modenhed til 
at tackle alt den hurlumhej der er omkring en 
markprøve.
Vi ser derfor mange nye deltagere på markprø-
ver, som efter hunden har været inde, ligner et 
stort spørgsmål, for hunden har slet ikke præ-
steret det den normalt gør, mens den var inde.
Svaret på problematikken er - du har stillet din 

hund på markprøve alt for tidligt og du har 
ikke forberedt den psykisk på al hurlumhejet.

En sådan negativ oplevelse på sin markprøve-
debut kan være ødelæggende for både hund og 
førers fremtidige markprøvekarriere, og vi ser 
derfor flere som straks opgiver at stille på flere 
markprøver, hvilket er en skam, for der havde 
måske ligget en stor karriere foran dem, hvis 
altså bare de havde ventet til hunden var både 
gammel og psykisk moden nok.

Derfor er mit råd, at hvis du skal vente med 
egentlig jagt til efter hunden er blevet 2 år, 
så gælder nøjagtig det samme råd med en 
markprøve. Brug hundens første jagtsæson 
(17-20 mdr. gammel) til at bygge den op rent 
erfaringsmæssigt, i stedet for at bryde den 
ned. Introducer den til jagtens glæder stille og 
roligt under kontrollerede former. Hvis du har 
et godt forløb hvor tingene fungere og hunden 
modnes fornuftigt og gradvist ved forøgelsen 
af kontrollerede jagtdage, så kan du prøve 
at tilmelde  en markprøve sidst på sæsonen 
(december eller januar), men som oftest vil 
det være den bedste ide, først at tilmelde en 
markprøve i hundens anden jagtsæson - altså 
efter den er blevet 2 år.

Knæk og bræk med din hund til efteråret.

Ventetiden på en markprøve kan være dræbende 
for en unghund.


