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har jeg også den holdning, at netop hunde-
træning er et fag, hvor man aldrig bliver helt 
udlært, og det betyder også, at man altid kan 
lære nyt, og har man først den holdning, ”at 
jeg ved alt og ingen kan lære mig noget nyt”, 
så er man da helt sikker på at gå i stå. 
På den baggrund købte jeg DVD’en meget 
kort tid efter, at den var udkommet i novem-
ber 2013. I starten skete købet mest for at 
få styret min nysgerrighed, men jeg må ind-
rømme, at det Ian viste på DVD’en så spæn-
dende ud. Derfor besluttede jeg, her i foråret 
2014, at jeg ville afprøve metoden på mine 
2 unge Springer hanner på henholdsvis 7 og 
8 måneder.

Normalt er det at træne grunddressur med 
en ny hund, altid noget jeg synes er dødke-
deligt, og jeg skal altid tvinge mig selv til at 
få det gjort, men efter at have påbegyndt pla-
ceboard metoden, blev jeg virkelig tændt, 
for dette var, også for mig, noget helt nyt. 

”Placeboard træning”
Tekst og fotos: Ole Geert Dam

Indenfor det sidste års tid er der startet en ny 
træningsmetode i England kaldet ”Placebo-
ard Training”.
Metoden er startet af ingen ringere end Ian 
Openshaw, som ikke selv lægger skjul på, 
at han har fået ideen fra USA, hvor den har 
været brugt i flere år.

Det er vigtigt at forstå, at træningsformen 
udelukkende bruges til grunddressuren og 
Ian påstår selv, at han kan afkorte sin grund-
dressur til 1/3 tid i forhold til tidligere ved 
brug af placeboard metoden. Ian har selv 
benyttet sig af metoden til alle sine hunde 
indenfor de sidste 18 måneder. Ja han har 
endda givet sine gamle hunde en leksion 
også, og det har givet store resultater, især 
omkring ro og aflevering af apporter. Han 
har ligeledes formået, at bruge metoden 
overfor voksne hunde, som tidligere har haft 
afleveringsproblemer, og også her har det 
også givet resultater meget hurtigt.

Træningsformen er faktisk adopteret af flere 
andre succesrige trænere i England, og dem 
som har prøvet, roser metoden til skyerne. 
Modsat har der også været andre kendte træ-
nere, som ryster lidt på hovedet af metoden 
og som ikke tror på den, men bemærkelses-
værdigt er det, at kritikerne aldrig selv har 
afprøvet metoden, og som sagt, dem som 
har prøvet, giver Ian ret i, at den virker fan-
tastisk.

Ian Openshaw har i samarbejde med Paul 
French Video lavet en DVD, hvor Ian gen-
nemgår træningen helt fra bunden og til sel-
ve grunddressuren er overstået. DVD’en kan 
købes over Paul French hjemmeside: www.
paulfrenchvideo.com, og jeg kan varmt an-
befale at købe den.

Normalt er en gammel rotte som underteg-
nede skeptisk overfor sådanne nye metoder, 
da jeg ikke mener, at man behøver ”at opfin-
de den dybe tallerken forfra”, men modsat 

Inden jeg startede med mine 2 unghunde, 
var de begge helt rå. De havde faktisk aldrig 
haft en snor på, og det eneste de kunne var 
at komme når jeg kaldte på dem, og så var 
de begge vilde med at apportere, både med 
dummyer og tennisbolde. Men indtil dette 
tidspunkt var apporteringen kun foregået 
som en leg, uden nogen former for dressur. 
Den ene unghund smed næsten alle appor-
ter foran mig og den anden havde lidt ejer-
fornemmelser, når den havde noget i mun-
den og ville kun lidt modvilligt aflevere til 
mig, ja han kunne endda, ind i mellem, fin-
de på at løbe modsatte vej, og kom, i disse 
tilfælde, kun når jeg kaldte lidt bøst på ham.

Lad det være slået fast fra starten place-
board træningen har med lynets hast gjort 
underværker på begge mine unghunde. Jeg 
har trænet på placeboard måske 3-4 gange 
om ugen, á ca. 10-15 minutters varighed pr. 
gang, sammenlagt i en måned, og herefter 
”kørte det i olie”. Jeg tror aldrig jeg har haft 
så pæne afleveringer før på nogen af mine 
hunde, og træningen har samtidig betydet, 
at de normale ”Spaniel æresrunde” inden 
afleveringer er væk.

Så efter, at jeg har afprøvet metoden er jeg 
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også blevet fan af placeboard træningen, og 
vil helt sikkert bruge metoden fremover.

Hvad er det så, at denne placeboardtræning 
kan og går ud på?
Det går i al sin enkelthed ud på, at man laver 
(får lavet) 4 platforme, hver i en størrelse på 
ca. 40 x 60 cm. Disse platforme beklædes 
med græs eller et tæppe der ikke er glat og 
som er behagelige at sidde på for hunden.

Herefter introduceres platformen til hunden 
ved, at man i snor, fører dem op på platfor-
men med f.eks. kommandoen: ”Plads”, og 
en masse ros. Det er rimelig vigtigt, at hun-
den sidder på den lange del af den rektangu-
lærer platform, hvor føreren stiller sig med 
hunden siddende foran sig. I løbet af meget 
kort tid bliver hunden fortrolig med platfor-
men, og betragter den nærmest som ”et hel-
le”, hvor den meget hurtigt bliver fuldstæn-
dig tryg og rolig. 

Denne tryghed på platformen virker også, 
når man skal lære den at blive på stedet, 
det opfatter den lynhurtigt og faktisk uden, 
at den bliver utryg. Herefter kan man bru-
ge flere platforme og kalde dem fra den ene 
platform til den anden, ved selv at flytte sig, 
og stille sig foran den næste platform.

Da disse grundlæggende øvelser fungerede 
godt på begge mine 2 unghunde, prøvede 
jeg så at koble apporteringerne på. 
Først lod jeg dem knaldapportere, og kald-
te dem blot ind med den lærte kommando 
”plads”, og det virkede nærmest øjeblikke-
ligt. Unghunden der før smed alle apporter 
foran mig, fattede nu med det samme, efter 
jeg måske en eller to gange, havde bedt ham 
om at holde fast, hvad det gik ud på, og alle 
afleveringer foregik herefter siddende foran 
mig med højt løftet hoved. 
Den anden, som før kun trevent afleverede 
til mig, forstod også det hele lynhurtigt, og så 
snart jeg sagde: ”Plads”, kom han glædeligt 
op og satte sig på platformen foran mig, og 
afleverede nydeligt. 

Herefter var det også nemt at lære dem ikke 
at knaldapportere. Efter 1 måneds træning 
kunne jeg sætte platformene til side, og 
fortsætte min træning nu ude i terrænet. 
Overgangsperioden har været totalt uden 
problemer. Begge unghunde afleverer sta-
dig perfekt og kommer direkte ind til mig og 
sætter sig - nu uden platforme.
På DVD’en viser Ian også en udvidet træ-
ning med placeboard, hvor han også starter 
dirigeringstræningen op med udgangspunkt 
i platformene. Denne del af træningen har 
jeg ikke gjort brug af, da jeg vil have, at 
kommandoen ”plads” betyder, at hunden 
skal komme og sætte sig foran mig.

Selv om min erfaring med placeboard træ-
ning er begrænset, så er jeg ikke i tvivl om, 
at metodens positive anvendelse for vore 
Spaniels, og en ting er helt sikkert, mine 
voksne hunde skal have en gang placeboard 
træning inden jagtsæsonen starter.


