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TIL DENNE BOG

Min første retriever, en flatcoated  
retriever, hanhunden Mavisflight a Nick-
Nack (Merlin) fik jeg i 1991. Fascinationen af 
samarbejdet menneske-hund har aldrig for-
ladt mig siden. 

Hvorfor er dummyarbejde så vigtigt?
Dummyarbejde er blevet meget populært, og 
der bliver uddannet stadig flere hunde, tilbudt 
stadig mere træning og der finder stadig flere 
prøver sted. Men meget af den udbredte viden 
om retrieverarbejde og uddannelsesmetoder 
er overleveret viden, dvs. viden som er blevet 
givet videre fra hundefører til hundefører. 
Den jagt- og læringmæssige baggrund kendes 
ikke i tilstrækkelig grad, så der sker fejlfor-
tolkning og fejlagtig brug af de overleverede 
træningsmetoder. Jeg har derfor i bogen lagt 
vægt på viden om, hvordan hunde faktisk læ-
rer. 
To ting mere ligger mig meget på sinde, som 
jeg i det følgende vil skitsere kort. I bogen 
bliver de omtalt mere udførligt. 

Vejen er målet
Med enhver ung hund starter man forfra, 
uanset om man har erfaring med hunde eller 
ej. Man skal indstille sig på hundens karak-
ter, man skal påny orientere sig. Især erfarne 
hundeførere skal gøre sig klart, at den  „lille“ 
netop ikke kan fungere så perfekt, som den 
„store“. Alt hvad den „gamle“ hund allerede 
kan, skal indarbejdes forfra med den „unge“ 
hund, og de rigtige forbindelser skal trækkes. 
Det tager tid, intet sker af sig selv. En besin-
dig hundefører giver sin hund den tid, den 
behøver, og bedømmer den ikke forhastet ne-
gativt. Man skal som hundefører være lidt 
ydmyg. 
Det vi indlader os på med hundeuddannelse 
er at uddanne hunden, at ledsage den på dens 
uddannelsesvej, vejlede den og ikke vinde flest 

Samarbejdet menneske-hund
mulig pokaler. At uddanne betyder målrettet 
at give hunden bestemte adfærdsformer. Det 
betyder, at vi med planlagte øvelser hele tiden 
skal få den et stykke nærmere en adfærd, som 
forventes af den. For at få hunden op på et 
meget godt uddannelsesniveau, arbejder man 
måneder eller endog år, og det er netop det, 
der er vores hobby.

Derfor gælder det, at „vejen er målet“!

Deltagelsen i en prøve er i sidste ende kun en  
kontrol af om uddannelsesvejen har fungeret 
og er derfor ikke målet.

„Naturlig“ handling
For at kunne handle (engelsk = føre) en hund, 
er der brug for en meget god uddannelse og 
en meget stor lydighed fra hunden. Man skal 
dog afveje lydighed overfor selvstændighed.
Hunden skal respekteres som selvstændig 
partner og ikke misbruges som viljeløs mario-
net. 
Det er ikke let for os mennesker. For at give 
hunden dens selvstændighed, må man selv 
kunne give slip, dvs. bevidst afgive en vis 
mængde kontrol. I sin handling skal man vel-
overvejet give slip i situationer, hvor hunden 
med vind og omgivelser befinder sig i en si- 
tuation, hvor den kan arbejde videre selvstæn-
digt. Den skal have muligheden for ud fra 
sine naturlige anlæg, sin intuition (natural 
game-finding ability) og sin næse at nå til et 
resultat. For at kunne give slip skal man som 
hundefører være beslutsom og have meget vi-
den om hundens adfærd. Man skal ikke 
forstyrre hunden i dens selvstændige arbejde, 
men have tillid til den. Ved at give slip re-
spekterer man hunden som selvstændigt indi-
vid. Man sætter pris på den som supplerende 
partner i et arbejde, som vi mennsker ikke 
kan udføre. „Naturlig“ handling betyder for 
mig med målrettet lydighed at bringe hunden 
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Norma Zvolsky med Queenhill Madoc, Duckflight Eye on Magpie, Gleen Mhor’s Swift og 
Duckflight Beesley.

i en position, hvorfra den kan arbejde 
selvstændigt videre. At se en hund arbejde 
selvstændigt er imponerede. I dette åndeløse 
syn slår mit hjerte et slag ekstra.

Sætter man pris på hunden som partner, tak-
ker den med glad opmærksomhed og parathed 
og går gennem tykt og tyndt for sine menne-
sker!

Jeg ønsker for alle læsere, at I lærer det fasci-
nationerende samarbejde at kende, som er 
muligt mellem menneske og hund.

Norma Zvolsky
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På sporet af retrieveren
Retrieveren er stadig en meget ung race, og dens opståen hænger 
tæt sammen med englændernes jagtvaner og udviklingen i våben-
teknikken.

JAGTTRADITIONEN I ENGLAND

Vil man finde ud af retrieverens oprindel-
se, må man se på englændernes jagtva-
ner. I England, hvor de fleste retriever- 
racer er opstået, er jagt en århundreder 
gammel tradition. I mange egne i England 
findes der ideelle betingelser for småvildt-
jagt. Landskabet er præget af hække, 
stengærder, små træer, damme og søer. 
Gennem dalene slynger sig mange steder 
uberørte floder og bække. I dette økosy-
stem kan vildt finde tilstrækkelig føde og 
skjul. På landet er jagt et attraktivt er-
hverv for jordejere og bønder, som giver 
dem en ekstra indtægt. De sælger jagtret-
tigheder til interesserede jægere og bruger 
det skudte vildt til føde. For effektivt at 
opspore og apportere vildtet har englæn-
dere to hjælpere på jagten ved deres side: 
spaniels til at støde vildtet (dvs. jage det 
op) og retrievere til at apportere det, dvs. 
hente det skudte vildt.  

Våbenteknikkens historie 
I begyndelse af det 18. århundrede benyt-
tede man stadig haglgeværer, der før 
hvert skud skulle lades og stoppes forfra, 
såkaldte „forladere“. Med denne type 
haglgeværer havde man kun et skud til 
rådighed og skuddets rækkevidde var 
ikke ret stor. Det var derfor enormt vig-
tigt, at skytten kom meget tæt på vildtet 
og kunne forberede sig godt på skuddet. 
Derfor brugte man til jagten hovedsage-
ligt stående hunderacer, der stivner så-
snart de får fært af et stykke vildt. I den-
ne stivnede stilling (hunden tager stand) 
peger hunden på det sted, hvor vildtet   

(f.eks. fasaner, agerhøns, snepper og ha-
rer) befinder sig. Skytten har tid nok til at 
komme derhen og forberede sig på et 
skud. 
Udviklingen indefor våbenteknikken ved 
18. århundredes slutning gav banebry-
dende forbedringer af jagtgeværet. Nu fik 
det stålløb og blev såkaldte „bagladere“. 
Sammenlignet med forladeren kunne dis-
se haglgeværer lades igen meget hurtigt, 
og man havde nu to skud til rådighed. På 
grund af stålløbets større styrke kunne 
krudtmængden forøges og skuddets ræk-
kevidde forlænges. Med det forbedrede 
haglgevær var det nu muligt at jage på 
stødte fugle og ikke kun fugle, der var ta-
get stand på. 

Arbejdet efter skuddet
Nu ændrede englændernes jagtvaner sig. 
Drivjagt på ænder, fasaner og agerhøns 
blev hurtigt meget populært. Jagtudbyt-
tet per jagtdag og skytte blev større og 
dermed opstod behovet for en hund til 
arbejdet efter skuddet – en specialist i at 
eftersøge og bringe småvildt tilbage. 
I slutningen af det 18.århundrede og star-
ten af det 19.århundrede begyndte man 
derfor målrettet at søge efter hunde til 
denne speceille opgave. I starten fandtes 
der ingen racer. Man parrede hunde, som 
man troede ville fremvise de ønskede 
egenskaber. Alle jagthunde, som dengang 
i England eftersøgte og bragte nedlagt el-
ler anskudt vildt blev i overensstemmelse 
med det engelske ord „to retrieve“ (en-
gelsk = opspore, bringe tilbage), betegnet 
som „retriever“ . 
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Krav til jagthunden 
Opdrættet af retrievere lå oprindeligt i 
hænderne på de adelige godsejere. Adelen 
havde på godserne ansat en gamekeeper 
(engelsk = professionel skytte), som satte 
retrieveren i første række på jagten.  I 
opdrættet blev der derfor selekteret på 
jagtmæssige egenskaber, dvs. arbejdet ef-
ter skuddet. Der blev lagt stor vægt på 
evnen til at apportere, villighed til at un-
derordne sig, hurtighed, stil, god næse, 
selvstændighed parret med passion for 
jagt, hvad man også kan kalde fremra-
gende sporsans. Man lagde også stor 
vægt på, at hundene havde bløde munde, 
altså havde evnen til at tage det nedlagte 
vildt blidt op, så det forbliver uskadt og 
dermed ikke lider nogen skade som lev-
nedsmiddel. 
Man havde tillige stor opmærksomhed 

på en venlig karakter overfor andre hun-
de, for på jagt arbejder de ofte på samme 
tid. Videre skulle de også være venlige 
overfor mennesker og ikke vise nogen   
agressivitet, hvad der var særlig vigtigt, 
da disse hunde hovedsageligt blev brugt i 
selskabsjagt. Selskabsjagt betegner man 
jagt, hvor vildtet jages af et ret stort antal 
jagtgæster. 

MRS. FRASER (WESTHYDE) 1951 med FT.Ch Westhyde Zurker, Westhyde Zambo, FT.Ch. 
Holway Westhyde Zeus, Westhyde Zest, Westhyde Zeta, Westhyde Zeno, FT. CH Westhyde 
Zenith (v. l.n.r.)
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PÅ VEJ TIL RACEOPDRÆT

Allerede i 1873 blev der i „The Dogs“ 
meddelt: „En retriever er en krydsning, 
der findes ingen raceren type.“ Hver op-
drætter havde dengang sine egne forestil-
linger, som han forfulgte. Gennem kryds-
ning med andre hunde og systematisk 
videre avl, men også gennem målrettet  
indavl forsøgte hver opdrætter at udvikle 
den retrievertype, som vedkommende 
fandt ideel, for så at videreavle den så ren 
som muligt. 
„The Kennel Club of England“, grund-
lagt 4. April 1873, var den første natio-
nale kennelklub i verden. Ideen ved dens 
grundlæggelse var at udforme et fælles 
regelsæt for de nye og meget populære 
aktiviteter med hunde i „Showring“ og 
til arbejdsprøver. Den første præsident for 
kennelklubben, Mr. S. E. Shirley, bliver 
også angivet som den første opdrætter af 
flatcoated retriever. 
Først udkrystalliseres i England to 
forskellige  retrievertyper, på den ene side 
curlycoated retriever, der allerede den-
gang kunne betegnes som ren „race“, og 
på den anden side wavycoated retriever. 
Disse to ret rievertyper var de første aner-
kendte retrieverracer, der allerede 1874 
blev indført i kennelklubbens Studbook 
(stambog). Imidlertid var wavycoated re-

triever en løs betegnelse for forskellige 
typer hunde.  
I udstillings- og prøvelister såvel som i 
stambøger blev wavycoated retriever ofte 
forsynet med bemærkninger som sort el-
ler gul, wavy- eller flatcoated eller sim-
pelthen labrador for at give en suppleren-
de henvisning til hvilken type, det drejede 
sig om. Alle disse retrievertyper blev par-
ret med hinanden uden begrænsninger, 
og blev af deres ejere betegnet efter deres 
udseende. Et berømt eksempel på dette er 
den som labrador retriever registrerede 
hanhund „Horton Max“, der påviseligt 
nedstammede fra den berømte renracede 
flatcoated retriever hanhund „Ch. Dar-
enth“, der anses for at være en af stam-
fædrene til den flatcoatede retriever. 
Først i de følgende år blev avlsgrundlaget 
for de enkelte racer så stort, så der kunne 
foretages en klar opdeling i de forskellige 
retrieverracer. Man udskilte fire retriever-
racer: labrador (sort eller gul), flatcoated 
retriever (sort eller brun), curlycoated re-
triever (sort eller brun) og den gule eller 
golden retriever. Med fremstillingen af se-
perate racestandarder blev de forskellige 
racer også anerkendt af den engelske ken-
nelklub. Labrador ret riever standarden 
blev udformet 1903, golden retriever 
standarden 1913 og flatcoated retriever 
standarden 1923 af den engelske kennel-

A. Holland-Hibbert (senere Lord Knutsford) med 
nogle af hans labradorer i 1885.

Stubbings-Golden Jerkin (*1932) CC & FT-Winner, 
en hanhund på arbejde tilhørende Mrs. Nairn.
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klub. Der var dog stadig ikke tale om rent 
raceopdræt, og racerne blev stadig kryd-
set. Den forhåndenværende hund placere-
de man i den race, den lignede mest. 
Først op i tyverne stoppede kennelklub-
ben gennem nye regler krydsningen mel-
lem retrieverracerne – opdrættet af rene 
racer begyndte. På denne tid blev der 
også grundlagt nogle racespecifikke klub-
ber, der blev anerkendt af den engelske 
kennelklub. „The Labrador Club“ (LRC) 
blev grundlagt 1916, „Golden Retriever 
Club“ (GRC) i 1911. „Flat-Coated Retrie-
ver Association (-Society)“ og ligeledes 
„The Curly Retriever Club“, der findes 
allerede i 1890. I disse år, hvor retriever 
opdrættet opstår, var idealforestillingen, 
at den samme hund den ene dag fik en 
placering i en Field trial (engelsk = mark-
prøve) og næste dag bedømmes i en klas-
se i en „Showring“ (engelsk = hundeud-

stilling). Opdrætterne forsøgte at lægge 
lige meget vægt på jagtmæssige arbejds-
anlæg og et racetypisk udseende hos 
hundene. Fra denne tid stammer det en-
gelske udtryk „Dual purpose“, som bety-
der at opfylde et dobbelt formål. Men 
heller ikke dengang var sådanne hunde 
reglen, og det ses også af, at der på den-
ne tid var få „Dual champions“. Allerede 
få år efter grundlæggelsen af retriever-
klubberne og opstillingen af racestandar-
der var der kritiske meninger om opdræt-
tets udvikling. Jacqueline Cottingham 
(kennel „Woolley“) skrev 1925: „Det er 
svært at være enig i reglerne for pointgiv-
ning for golden retrievere, som er mere 
eller mindre et system af fantasifulde 
point, som ikke er rettet mod det prak-
tisk anvendelige eller mod vigtige træk 
hos sportshunde.“ 
Dette udsagn viser, at man kunne frygte 
en deling af racen. 

Chesapeake bay retriever racens rødder 
og opståen ligger i Nord amerika, mens 
nova scotia duck tolling retrievere går til-
bage til opdræt i Canada. Disse to racer 
har udviklet sig adskilt fra de engelske 
racer, og de er ikke medtaget i de 
ovenstående betragtninger. 

OPDRÆT EFTER 2.VERDENSKRIG 

I Anden verdenskrig (1939 – 1945) og i den 
afsavnsrige efterkrigstid gik meget avls-
materiale tabt for altid. Retrieveropdræt-
tet gik i krigsårene næsten fuldstændig i 
stå. Efter krigen blev retrieverne (først og 
fremmest golden og labrador) meget po-
pulære. Der kom et virkeligt boom af re-
trievere som familie- og udstillingshund. 
Brugen som jagthund trådte i baggrun-
den. Opdrætternes indstilling ændrede 
sig. På et tidligt tidspunkt frygtede man, 
at disse tendenser ville føre til en opspalt-
ning af racen i en udstillings- og arbejds-
linje. Racehundeklubberne forsøgte at 

JACQUELINE COTTINGHAM (Woolley) opgav re-
signeret 1925 sin stilling som sekretær i Golden 
Retriever Club. Hun var 1 år på posten. 
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modvirke denne udvikling ved at lægge 
lige meget vægt på arbejdsanlæg og ud-
seende. Indførelsen af såkaldte „Working 
certificate“ var et forsøg på at modvirke 
denne opspaltning. Imidlertid kunne en 
opsplitning af linjerne ikke stoppes. De 
opdrætterne, der fortrak udstillingsrin-
gen, koncentrerede sig væsentligt om eks-
teriørets træk (ydre udseende) og oriente-
rede sig mod hunde, der blev fremstillet 
efter idealet i udstillingsringen. Hundenes 
arbejdsanlæg trådte i baggrunden, da de 
ikke syntes at være særlig nødvendige for 
familie- og udstillingshunde. Opdrættere, 
der ville opdrætte hunde til jagt, rettede 
fremfor alt opmærksomheden mod hun-
denes arbejdspræstation, hvorved udseen-
des trådte noget i baggrunden. Racestan-
darderne fra århundreds start blev dog 
ikke ændret, men galt stadig for begge 
opdrætsretninger. Ikke desto mindre ad-
skilte hunde fra udstillingslinien sig i de-
res udseende snart tydeligt fra arbejdslin-
jens retrievere. Hunde fra skønhedslinjen 
var tættere bygget og havde hos de 

JUNE ATKINSON (Holway) kvalificerede sig 36 gange til championship med 
20 forskellige golden, hun fik 13 priser. Her i 2003 FTW Holway Monty Pass  
(Welpe), Holway Evita, FTW Holway Dezzy m.fl.

DAPHNE PHILPOT (Standerwick) med Abnalls 
Evita of Standerwick (*1985), der modtog Diplom 
of Merit 1987 i IGL Retriever Championship.
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langhårede racer ofte længere og finere 
hårstruktur. De ændrede sig i en retning, 
hvor opdrætterne favoriserede udseendet. 
Hunde, der tre gange havde vundet den 
højeste klasse ved udstilling fik titlen 
show-champion (Sh. Ch.). Således finder 
man i stamtavlerne fra hunde fra show-
linjen nogle med denne titel i flere genera-
tioner. Hunde fra arbejdslinjen derimod 
blev selekteret efter deres arbejdspræsta-
tion, og opdrætterne lagde stor vægt på 
jagtpassion, en afbalanceret karakter og 
god evne til at bevæge sig. De egenska-
ber, der skaber en god arbejdshund, er 
udover den udprægede arbejdsvillighed, 
stor parathed til underordning, hurtighed 
og stil parret med en god næse og evne til 
apportering. Disse retrievere er i reglen 
lettere i kropsbygning og mere højbe-
nede, da de skal være mere bevægelige og       
adrætte. Jagtevnen hos disse hunde bliver 
afprøvet i „Field trials“. Disse prøver bli-

ver gennemført ved småvildtjagt. Der er 
forskellige slags field trials, fra Puppy til 
Novice, fra All-Aged til Open stakes, der 
er de højeste klasser, hvor hunde kan få 
en titel som field-trial-champion 
(F. T.- Ch.). I stamtavlerne fra hunde i ar-
bejdslinjerne er field-trial-champions for-
delt over mange generationer. Hunde, der 
stammer fra sådanne arbejdslinjer, beteg-
ner man derfor som „Working“ eller 
„Field-trial-retriever“. 

LABRADOR RETRIEVER ved picking up.
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OPDRÆTSLINJER I DAG

Gennem spaltningen i udstillings- og ar-
bejdslinjer med den stadig mere adskil-
lende specialisering af de to opdrætsret-
ninger træder ideen om 
„Dual-Purpose-Ideals“ i baggrunden. 
Efter min mening er dette ideal fra årene, 
hvor retrieveren opstod, et nyttesløst fore-
havende. Den bestående spaltning af ra-
cen i to forskellige opdrætsretninger kan 
ikke gøres om, og det ville heller ikke 
være meningsfuldt. Hver retning har sin 
berettigelse, og de har nu en meget høj 
specialisering. Dog kunne jeg ønske mig 
en gensidsig accept. 

Udstillingslinje
Ændringen af udstillings retrievernes ud-
seende har ført til, at den nutidige mo-
derne udstillingshund ofte er for tæt byg-
get, så den kropsligt og 
konditionsmæssigt ikke mere er i stand 
til at gennemføre en jagtdag, endsige kan 
opvise en jagthunds „style“ og „drive“. 
Desværre mangler den ofte også den na-
turlige evne til at finde og bringe vildt, li-

geså den nødvendige lydighed og det ra-
cetypiske træk „will to please“. (Se 
senere gennemgangen af disse engelske 
begreber). Retrieveren blev på grund af 
sine arbejdsevner og karakteregenskaber 
en enestående og yderst populær jagt-
brugshunderace. Af en retriever forventer 
man, at den samarbejder med sine men-
nesker, finder skudt vildt og bringer det 
tilbage. Men den skal også mentalt og fy-
sisk være i stand til det. Er den ikke det, 
kan den ikke opfylde målet som brugs-
hund. Netop karakteregenskaberne, der 
gjorde retrieveren så enestående som jagt-
hund, er dem, der udmærker den som el-
skelig familiehund. Derfor skal det høje-
ste opdrætsmål være, at beholde disse 
uovertrufne karakteregenskaber, også selv 
om de tilsyneladende ikke er nødvendige 
til udstilling og familielivet. Inden vi helt 
mister fortidens retriever med dens vidun-
derlige egenskaber, vil det være ønskvær-
digt for racen, hvis mange opdrættere 
igen interesserede sig for brugsmålet, 
også når de opdrætter hunde til udstil-
ling! 

LABRADOR RETRIEVER, HANHUND udstillings-
linje.

GOLDEN RETRIEVER, HANHUND udstillingslinje.
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Arbejdslinje
Opdrættet af arbejdslinjer er efter min 
mening i dag heller ikke uden problemer, 
da der også her bliver overdrevet. Der bli-
ver opdrættet stadig flere working-retrie-
vere kun til sport (Working tests) på hur-
tighed. Ofte mangler disse hunde den 
nødvendige ro og nervestyrke, som netop 
er afgørende for at en god jagtbrugshund 
kan komme igennem en dag med jagt. 
Nogle af disse arbejdslinjehunde har for 
smal og slank kropsbygning, og de ligner 
mere en wippet end en retriever. Ofte er 
de kropsligt ikke længere i stand til at 
bære tungt vildt. Sportligt orienterede 
opdrættere retter deres opmærksomhed 
mod at vælge opdrætsdyr med egenska-
ber, der er vigtige for sportshunden, 
hvorved retrieverens jagtmæssige egen-
skaber desværre trænges i baggrunden. 
Gennem denne udvikling har jeg aktuelt 
indtryk af, at arbejdslinjeopdrættet kan 
deles op i jagt- og sportshund. Efter min 
mening ville det være godt for arbejdslin-
jeopdrættet, hvis der igen blev selekteret 
på de oprindeligt ønskede jagtegenska-
ber, det medfødte et jagtsind, naturlig ro 

og steadiness, og det sportslige, muskulø-
se og kraftige udseende fra tidligere tider.

Dual-purpose
Kun få opdrættere forsøger i dag at holde 
fast i ideen om „Dual-purpose“. Det 
oprindelige krav om at den samme hund 
skal have både en udstillings- og arbejds-
titel er ikke længere mulig. I de fleste 
kontinentale klubber findes dual-titlen 
ikke længere, og hvis den gør, er det med 
betydelig lavere interesse. Opdrættere er 
imidlertid gået over til at betegne en 
hund „Dual-purpose“, når den kan opvi-
se visse udstillings- og arbejdsresultater 
uanset niveau. I den seneste tid er det ble-
vet moderne at krydse udstillings- og ar-
bejdslinjer – disse hunde kaldes ofte 
„Dual-purpose“, også selvom de ikke kan 
opvise nogen udstillings- og arbejdsresul-
tater.

LABRADOR RETRIEVER, HANHUND arbejdslinje. GOLDEN RETRIEVER, HANHUND arbejdslinje.
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Retrieverens særlige arbejde er at bringe 
skudt vildt (engelsk „to retrieve“ = hente, 
bringe, finde igen), deraf kommer navnet 
„retriever“. Den ideelle retriever skal be-
sidde den naturlige evne til at finde og 
bringe skudt dødt eller såret småvildt. 
Den skal i alle slags terræn og afstand 
hurtigt og rent apportere. Den skal bære 
vildet med blød mund, dvs. den må ikke 
beskadige vildet, da det skal bruges som 
fødevarer. For ikke at forstyrre jagten, 
skal retrieveren være absolut stille, dvs. 
den skal uden at gø eller klynke sidde 
fuldstændig rolig ved siden af sin hunde-
fører og vente på, at han sender den på 
arbejde (= steadiness, se side 151, 187). 
Under ingen omstændigheder må den på 
eget initiativ springe ind i jagten eller 
ukontrolleret løbe hen over området. En 
ukontrolleret jagende hund kan ødelægge 
jagtresultatet for et helt drivjagtområde. 
Den kan rejse alt vildt på lang afstand og 
jage det væk, så den videre drivjagt vil 
være uden vildt. En urolig og ulydig hund 
forstyrrer jagten betydeligt. 

DRIVJAGT

I England og på kontinentet skelner man 
mellem to slags drivjagt på småvildt.

Walk up (jægerne nærmer sig vildtet  
på linje)
Ved walk up går skytterne og hundefø-
rerne med deres retrievere fri ved fod i en 
lige linje gennem det område, der skal ja-
ges i, såten. Mens „linjen“ går fremad, 
bliver det trykkende vildt skræmt op.  

Såsnart et stykke vildt bliver drevet op, 
bliver „linjen“ stående og vildtet bliver 
beskudt. Falder det, bliver en retriever 
fra „linjen“ sendt afsted for et bringe 
byttet tilbage. Retrieveren skal have mar-
keret godt og løbe direkte til det skudte 
stykke vildt uden at søge rundt i områ-
det, for det skal undgås, at den arbejden-
de hund skræmmer vildt, der ikke er be-
skudt.

Drive (skyde stående)
Ved drive derimod bliver skytterne og 
hundeførerne med deres retrievere place-
ret på en bestemt plads i kanten af områ-
det, der jages på, mens klappere og stø-
derhunde – for det meste spaniels – driver 
gennem området for at jage det trykken-
de vildt op. De anvendte retrievere skal 
under drivningen være rolige, opmærk-
somt betragte hvad der sker og mærke sig 
de faldne stykker vildt (engelsk = mar-
king). Under drivningen bliver en hund 
kun sendt afsted til anskudt vildt (engelsk 
= runner), dette er af jagt-etiske grunde. 
Først når drivjagten er slut bliver det 
skudte vildt samlet ind. Alt efter antallet 
af bytte kan en retriever arbejde alene el-
ler flere kan arbejde samtidigt. Den skal 
ikke lade sig forstyrre i sit arbejde af de 
andre hunde og lydigt følge sin hundefø-
rers anvisninger. 

Klassisk retrieverarbejde
Retrievere er specialister i arbejdet efter skuddet.  
Deres indsats bruges på drivjagt på småvildt som fasaner,  
agerhøns, ænder, gæs, duer og harer.
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KRAV TIL EN RETRIEVER 

På baggrund af de i det følgende nævnte 
jagtmæssige krav, kan man analysere de 
grundlæggende evner, som en retriever 
skal have.

Steadiness (stå roligt)
Afgørende for en retriever er, at den kan 
stå roligt afventende (engelsk = steadi-
ness). Man forstår, hvor stor betydning 
denne egenskab har, når man får at vide, 
at manglende steadiness ved prøver, der 
afholdes på den engelske måde, fører til 
udelukkelse af hunden. 
Med steadiness forstår man rolig, kon-
centreret afventen fra den linefri hund, 
indtil hundeføreren sender den på arbej-
de.
Den skal dog følge opmærksomt med i, 
hvad der sker. Helt uønsket er piven eller 
gøen og også urolig opførsel, mens den 
venter.
Den nødvendige ro og upåvirkethed, som 
retrieveren skal bruge til denne grund-
læggende færdighed, skal være medfødt, 
stærke nerver er en absolut forudsætning. 
Ideelt behøver hundeføreren ikke at bru-
ge opmærksomhed på den linefri hund, 
for han skal helt koncenterere sig om jag-
ten (eller prøvens forløb) og i givet fald 
også skyde mod målet. 

Apportere (bringe tilbage)
Apportere, altså at finde og bringe et bytte 
tilbage (vildt eller dummyer), er lagt i 
vuggen hos en retriever med gode anlæg. 
Ofte apporterer en hvalp, der endnu ikke 
er trænet, uopfordret ud fra sine nedarve-
de anlæg til sine menneskers hånd. Hun-
de med så gode anlæg behøver man kun 
at lede i de rigtige baner. Ved apportering 
skal retrieveren have en blød mund (en-
gelsk = soft mouth), hvilket betyder, at 
den skal behandle byttet, den bærer - fra 
en anskudt fasan til en dummy - så for-
sigtigt og blidt, at det ikke bliver beskadi-
get. Det bytte, den bringer under jagten, 

er vildt, altså et levnedsmiddel. Det er 
derfor i høj grad uønsket, hvis hunden 
krammer, tygger på eller spiser af byttet. 
Apportering består af flere skridt. Til 
formfuldendt apporteringsarbejde skal 
hvert skridt være perfekt: 
 Udtur– Med stort eget initiativ og med 
et godt tempo skal hunden løbe til byttet.
 Opsamling – Uden at tøve skal hunden 
hurtigt tage byttet op  - vildt eller dum-
my - med et sikkert greb (engelsk = pick 
up) og bære det i munden.
 Tilbagevej – Efter opsamlingen skal 
hunden straks med et godt tempo, dvs. 
samme fart som den kom med, løbe di-
rekte mod hundeføreren og med byttet 
båret korrekt midtpå (engelsk = fast re-
turn).
Aflevering – Hunden skal med løftet ho-
ved tilbyde byttet til hundeføreren og fri-
villigt slippe det på et signal fra hundefø-
reren uden at holde fast (engelsk = 
delivery).

RUNNER En anskudt fasanhane er fundet.
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Will to please (lydighed)
Den medfødte parathed til samarbejde 
sammen med at være let at træne, kalder 
man „will to please“. Efter min mening 
bliver der snakket for meget om „will to 
please“ fra mennesker, der endnu ikke 
har oplevet, hvad det betyder. Blot fordi 
man kan lære en hund noget, betyder det 
ikke, at den har „will to please“. 
Efter min erfaring som seminarleder og 
hundetræner går især „will to please“ 
stadig mere tabt. Ofte bliver hunde af de-
res opdrættere betegnet som lette at op-
drage, ideelle familiehunde (sådan som 
det også er beskrevet i de gængse fagbø-
ger), men de viser sig senere at være 
mindre modtagelige og svære at uddanne. 
Som lærer oplever jeg talrige mennesker 
med sådanne hunde. Ofte tvivler de på 
deres egne evner som hundeejere og hun-
detrænere. Hyppigt er problemet dog ikke 
deres manglende evner, men en egensindig 
hund, der er svær at opdrage. Ofte bliver 
disse mennesker modløse og skal først 
bekræftes i deres adfærd.   
Nogle af disse hundeejere har jeg måttet 
råde til at vælge en anden hund.  
Disse mennesker kom måneder eller år 
senere med deres golden, flat eller lab til 

mig og takkede mig for mine råd ofte 
med disse ord: „Jeg vidste slet ikke, hvor 
skønt det kan være med en hund, og 
hvor let det er at uddanne en hund. Først 
nu kan jeg fuldt ud forstå, hvad der me-
nes med „will to please“.“

Natural Game Finding Ability (jagtevne)
Den naturlige evne til at finde vildt  
er medfødt. Den kræver en god næse og 
ligeledes en medfødt jagtevne. Naturlig-
vis bliver jagtevnen stadig mere forfinet 
med flere jagt erfaringer. Men grundlæg-
gende skal en retriever besidde intuition 
til at forstå, hvordan et såret vildt opfø-
rer sig, hvor det flygter hen, hvor det kan 
finde på at trykke sig. Kun når den har 
denne intuition, vil den hurtigt få succes 
som jagthund.

PICKING UP-TEAM Hundefører og hunde betragter drivningen og markerer de nedlagte fugle.
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MARKERE, DIRIGERE, SØGE

MARKING (MARKERE)
Ved en markering har hunden mulighed for at iagtage flugtba-
nen eller dele af den og markere faldstedet for det skudte 
stykke vildt. Hunden skal have evnen til at mærke sig afstan-
den til faldstedet og huske det over længere tid. Ideelt skal den 
løbe den direkte vej til det skudte vildt, straks tage det op og af 
den korteste vej komme tilbage til hundeføreren. 
En hund har markeret, når den med sit arbejde viser, at den 
kender vildtets faldområde, altså afstand og retning. Søger 
den i et faldområde med næsen nede systematisk i et snævert 
felt omkring faldstedet, viser den os, at den har markeret, 
også selvom den ikke direkte finder vildtet. God markerings-
evne er et retrieveranlæg, som dog med systematisk træning 
kan udvikles og forbedres.  

DIRECTIONS (DIRIGERE)
Hunden havde ikke mulighed for at markere, men hundeføre-
ren ved i hvilket område, det skudte stykke vildt befinder sig. 
Han sender hunden med sin stemme, fløjte og håndtegn den di-
rekte vej til området. Ved denne klassiske retriever disciplin 
skal hunden være godt styrbar og også samarbejde med hun-
deføreren på afstand. Hertil skal den være parat til at samar-
bejde („will to please“). På den anden side skal hunden i 
målområdet have eget initiativ, selvstændighed og vilje til at 
finde, den må ved dirigering ikke være for afhængig af men-
nesker. Opgaven for hundeføreren er med sine retningstegn at 
bringe hunden ind i målområdet, så den der selvstændigt kan 
arbejde med sin søgning. 

HI LOST (SØGE)
Ved den frie søgning kender hundeføreren kun det omtrentlige 
søgeområde, hvor der befinder sig et eller flere skudte stykker 
vildt. I dette område skal hunden søge fuldstændig selvstæn-
digt. Hundeføreren skal med denne arbejdsmetode ikke yde 
nogen hjælp. Hunden skal søge på eget initiativ, vise vilje til at 
søge, finde og bruge næsen, og så vidt muligt afsøge området 
systematisk. Finder den et stykke vildt, skal den straks bringe 
det tilbage til føreren. Om nødvendigt skal den på hundeføre-
rens kommando gå området gennem flere gange for at finde 
flere stykker vildt.
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ANVENDELIGHED

For at opretholde hundenes jagtmæssige 
anvendelighed, afholder raceklubberne 
jævnligt prøver. Retrieverklubberne af-
prøver hundenes evner og egenskaber på 
koldt og varmt vildt, eller med de såkald-
te dummyer, der finder i forskellige udfø-
relser og farver. 

Dummyarbejde
Dummyarbejdet opstod oprindeligt i 
England. En dummy er en fyldt lærreds-
pose, som bliver brugt til apportering i 
stedet for vildt – som standard vejer den 
500 g og kan flyde. Dummyarbejdet blev 
udviklet for at indføre meget unge hunde 
i den jagtmæssige praksis uden at de 
straks skulle arbejde med vildt. Jagtetiske 
grunde spillede sikkert en rolle her, da 
korrekt jagtarbejde kun er muligt med en 
uddannet hund. Man uddannede derfor 
hundene ved hjælp af dummyer og afprø-
vede deres kunnen, før man gik til arbej-
det med vildtet. Med dummyarbejdet får 
man også mulighed for at vedligeholde et 
højt præsationsniveau hos færdigt uddan-
nede hunde uden for jagtsæsonen.
Ved prøver og konkurrencer med dum-
myer (working test, mock trials) bliver 
jagtsituationer efterlignet, og der bliver 
stillet jagtnære opgaver. Forbindelsen til 
jagten er dermed sikret. Forskellen er ude-
lukkende, hvad der bliver apporteret – 
vildt eller dummy. 
Dummyarbejdet er et godt alternativ til 
arbejdet med vildt. Retrievere, der ikke 
er indført i jagt, kan med dummyer 
beskæftiges optimalt i overensstemmelse 
med deres artsmæssige bestemmelse.   
Derudover kan man ved den jagtmæssige 
uddannelse med brug af dummyer stærkt 
reducere behovet for vildt til træning, 
hvad der ud fra en jagtetisk og økologisk 
synspunkt er ønskværdigt. 

ANVENDELSESOMRÅDER

Anvendelse til jagt
En retrievers arbejde er imponerende på 
grund af det fascinerende, tætte samar-
bejde mellem menneske og hund. Den er 
let at føre, fordi den gerne vil behage sine 
mennesker („will to please“). Den over-
raskende styrbarhed, den medfødte  
evne til at markere såvel som dens udhol-
dende søgen, hvor den viser stort eget ini-
tiativ, er en god retrievers fremtrædende 
egenskaber. Den skal i sit arbejde til hver 
en tid holde tæt kontakt til sin hundefø-
rer uden derved at være afhængig af 
ham.
En god arbejdshund viser trods sit usæd-
vanlige temperament rolig opmærksom-
hed. På arbejde skal den trods afledninger 
sidde roligt (steady) ved siden af sin hun-
defører uden at forstyrre ham. Også re-
trieverens store passion for vand er legen-
darisk og gør den til en fremragende 
følgesvend ved jagt på vandfugle. De om-
talte egenskaber gør den til en ideel og 
pålidelig følgesvend og hjælper for enhver 
jæger af småvildt. 
Udover disse oprindeligt tiltænkte spe-
cielle jagtopgaver bliver retrievere på 
kontinentet også brugt til jagt på klovbæ-
rende vildt (f.eks.  rådyr, kronvildt, dådyr 
og vildsvin). Også med dette arbejde er 
de påskønnet på grund af deres fremra-
gende næse og harmoniske temperament. 

Anvendelse til andet end jagt
Man bruger ikke kun retrievere indenfor 
jagt. Dummysport, der ligger tæt på jagt, 
er blevet et meget stort aktivitetsområde. 
Ligeledes bruger man retrievere til alle 
former for redningsarbejde som at søge i 
ruiner og afsøge områder, personsøgning 
eller som lavinehund, alt sammen med 
stor succes. De bruges også som ledsage-
hunde for blinde og handicappede.
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Her finder du dog ikke detaljerede race-
beskrivelser – mit ærinde er, at give et 
overblik over de forskellige retrieverracer 
og henvise til det ene eller andet særlige 
træk ved en race. Detaljeret information 
om racerne finder du i særlige fagbøger, 
se litteraturhenvisninger bagerst i bogen. 

VALG AF RACE

De seks retrieverracer adskiller sig i ud-
seende og type. Der findes korthårede og 
langhårede, små og store. Trods mangfol-
digheden og forskelle i karakteregenska-
ber har de ét til fælles: de er meget knyt-
tet til mennesker. Retrievere er derfor i 
almindelighed relativt lette at opdrage. 
Hvilken race man beslutter sig for er 
langt hen ad vejen en smagssag.

Individuelle modningsprocesser
En stor forskel mellem retrieverracer lig-
ger i individuel modningsproces. Således 
udvikler labrador retriever sig i reglen 
hurtigere end golden retriever og golden 
hurtigere end flatcoated retriever. En 
kendt engelsk professionel hundetræner 
bemærkede engang, at han kunne træne 
tre labrador på den samme tid, som det 
tog at uddanne to golden eller en flatcoa-
ted. Undertiden kan man iagtage labra-
dorførere, der arbejder med opgaver med 
en 9 måneder gammel hund, som en gol-
denejer slet ikke går i gang med, før hans 
hund er et år eller 18 måneder, og som en 
flatcoated ejer i denne alder end ikke er 
begyndt at drømme om. Flat bliver egent-
lig aldrig voksne, de er lidt „Peter Pan“ 

mellem retrieverne. Jeg elsker dem for de-
res lystige, klovnede væsen. 
Enhver hundefører skal give sin hund den 
tid, den skal bruge for at nå sit zenit, for 
ofte har netop de bedste hunde - uanset 
race - brug for noget længere tid.
Derfor er det forkert at dømme en hund 
for tidligt. Mange gange finder man ud af 
at hundens sande kvaliteter først kommer 
frem som to-årig eller senere, nemlig når 
den har samlet erfaring. 

Forskellige arbejdsstile
Ligeså forskellige retrieverracerne er efter 
udseendet, ligeså forskellige er deres ar-
bejdsstil. Betragter man de forskellige ra-
cer arbejde, så bør man vide noget om de-
res arbejdsstils forskellighed, ellers får 
man hurtigt et forkert indtryk. En arbej-
dende labrador imponerer gennem sin flot-
te søgestil, dens hurtighed og måden den 
bevæger sig på. Med nedsænket hoved, 
næsen lige over jorden gennemarbejder 
den jordoverfladen. Med dens søgning gi-

Retriever i seks variationer
Der er i alt seks forskellige retrieverracer: labrador, golden, flat-
coated, chesapeake bay, curly coated og nova scotia duck tolling 
retriever. 

Tip
VALG AF RACE
Vælg den race der efter din mening passer 
bedst til dig. Stå fast på din beslutning, så er 
det mere sandsynligt, du når dine mål, end med 
en race, du er blevet overtalt til. Hunden du 
vælger, skal følge dig og arbejde sammen med 
dig hele sit liv.
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ver den indtryk af hele tiden at være 
beskæftiget. Golden og også flat arbejder 
med en tydeligt højere hovedholdning, 
fordi de holder næsen i vinden for at hen-
te lugte. Deres søgestil er ikke så bøjet 
som hos labrador, men nærmere oprejst, 
men ikke mindre elegant. Som uvidende 
iagttager kunne man let tro, at de kun 
løb rundt, men det er helt forkert. De ar-
bejder ligeså målrettet og har ligeså god 
næse som labrador. Indblanding fra hun-
deføreren, som det er nødvendigt ved 
handling (håndtering), accepterer labra-
dor og golden gerne. Ofte kan man helt 
præcist dirigere disse hunde, men ofte li-
der så deres nødvendige eget initiativ og 
selvstændighed under det. Her skal man 
ved uddannelse passe på, at en overbe-
toning af lydighed ikke overskygger de 
naturlige jagtegenskaber og den medfød-
te jagtevne. Flat har en tydeligt større 
selvstændighed, den kan godt lide at jage 
selvstændigt med sin brede søgestil. Ind-
blanding fra hundeføreren er den ikke 
vild med, så derfor har den ry for at være 
stædig og vanskelig at styre. Men tilpas-
ser man sig dens selvstændighed og er 
mere tilbageholdende med signaler, kan 
kan man også samarbejde godt med den. 
Curly coated retriever, tidligere en po-
pulær hund hos de engelske skytter, er i 
dag blevet umoderne. Men ser den sjæl-
dent. Den store, kraftigt byggede hund 
søger også hellere oprejst og virker ikke 
så elegant som de overfor omtalte racer.
Chesapeake bay retriever, en amerikansk 
variant, er specialiseret i vandarbejde. 
Dens ru pels er lidt olieagtig, hvad der er 
en fordel med dette arbejde. Arbejdsstilen 
ligner med dens størrelse curlyen. 
Den mindste retriever, nova scotia duck 
tolling retriever (kort „toller“), er en liv-
lig lille fyr, der stammer fra Canada. 
Dens hovedopgave var at løbe og springe 
i vandkanten (denne arbejdsmetode kal-
der man også „tollen“) for at lokke æn-
der og gæs til. Ikke desto mindre appor-
terer og søger den vældig godt. Desværre 

har den på grund af dens livlighed ofte et 
problem med steadiness, som egentlig 
heller ikke oprindeligt blev krævet af 
den.
Bemærkning: FCI og alle de tilsluttede 
lande har for racerne med engelsk oprin-
delse (labrador, golden, flat og curly) over-
taget de engelske racestandarder. Racerne 
bliver i Europa opdrættet efter den en-
gelske racestandard. Tillige går racerne, 
der opdrættes på kontinentet, overvejen-
de tilbage til engelske linjer. Også i Nord-
amerika brugte man de engelske standar-
der, men de blev langsomt ændret, så der 
gælder andre racestandarder (AKC) i 
dag. Som følge af dem har de fra Nord-
amerika stammende engelske retrieverra-
cer en noget anden fremtræden (udseen-
de, størrelse), væsen og arbejdskvaliteter 
end deres kontinentale slægtninge. De 
her gjorte betragtninger bygger på de en-
gelske og kontinentale linjer.

HUNDESELSKAB 8 retrievere, 5 racer, alle raske 
og rørige seniorer mellem 9 og 14 år.
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Tal med hunden

læreprocessen
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Menneske-hund kommunikation
Kommunikation foregår med forskellige udtryksmidler. Men-      
neske og hund bruger lyde (akustisk), gestikulation og mimik (visu-
elt), kemiske processer (lugte) og berøringer (taktilt) for at gøre sig 
forståelige.

Disse udtryksmidler får dog forskellig 
opmærksomhed i kommunikationen 
mellem hund og menneske. Der er en 
forskellig vægtning af disse udtryksmidler. 
Derfor er problemer i kommunikationen 
mellem hund og meneske ofte forpro-
grammeret. Men en klar entydig kommu-
nikation er vigtig for den gensidige 
forståelse.

KOMMUNIKATION MED             
MENNESKET

Sproget er det medium, som mennesket 
bruger til bevidst kommunikation. Mel-
lemmenneskelig kommunikation sker dog 
ikke kun med talt eller skrevet sprog, 
men også nonverbalt med mimik og ge-
stikulation, gennem tonefald og rytme, 
gennem nærhed og berøring eller di-
stance. Når mennesker kommunikerer 
med hinanden, står opfattelsen af sproget 
i forgrunden, men bliver påvirket af ube-
vidste processer. Hertil hører ubevidste 
følelser og humør. Disse følelsesmæssige 
elementer har en væsentlig indflydelse på, 
hvordan det sagte bliver opfattet af mod-
tageren, således også med hunde. Da 
sproget er menneskenes hovedkommuni-
kationsmedie, forsøger vi også at få hun-
dene til at forstå dette verbale område. 
Derfor skal hunde lære at forstå aku-
stiske signaler og knytte dem samme med 
bestemte adfærdsformer. Også ros og be-
brejdelse deler vi mennesker med dem. 

HUNDES KOMMUNIKATION

Hunde kan ikke tale, da de ikke har fy-
sisk kontrol over tungen, deres læber og 
stemmebånd og ikke har nogen sproglig 
viden. Men de kan lære betydningen af 
enkelte ord og få et ordforråd, der svarer 
nogenlunde til et tre-årigt barn med 
hundrede eller flere ord.  
Det falder dem væsentligt lettere at forstå 
vores synlige tegn og gestikulationer. De 
reagerer grundlæggende bedre på vores 
kropssprog, da deres fokus ligger på den 
nonverbale kommunikation. Vi er ofte 
ikke bevidst om, hvilke kropssproglige   
signaler og informationer, vi giver hun-
den. Men da de er overordentlig vigtige 
for den, skal vi lære at være mere bevidst 
om vores kropssprog og målrettet bruge 
kropssproglige signaler.  

ERFARING MED VAND Hunde lærer også ved at 
efterligne.
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Hundens kropssprog 
Hunde forstår dig ikke ud fra kun ét sig-
nal, de bruger hele båndbredden af 
kropssignaler. Det er derfor vigtigt at be-
tragte helheden af signaler. Hundes 
kropssprog er meget mangfoldigt og ind-
tager derfor en særstilling i kommunikati-
onen. Med sin krop gør hunden sin kom-
munikationspartner del i yderst 
differentierede budskaber og sjælelige til-
stande. Hunde kan udtrykke glæde, true, 
underkaste sig, vise angst, agression, 
sympati eller antipati med sit kropssprog. 
De varierer deres bevægelser, deres hold-
ning, mimik og gestikulation. Gestikula-
tion og mimik bruger hunden for at med-
dele sig lydløst. Kropsholdning og 
bevægelse gør det muligt at gøre sig 
forståelig over store afstande. Mimikken 
bruger hunde til korte afstande. Krops-
sproglig information kan udtrykkes i pel-
sen, i kroppens spænding, lemmernes 
vinkel, kroppens eller halens eller hove-
dets stilling, på læberne, tungen, ørerne 
og fremfor alt øjnenes udtryk. Blot ved at 
opregne de mange mulige informations-
bærere kan man forestille sig de mange 
kombinationsmuligheder. Det gælder ikke 
kun hundene imellem, men hunden forsø-
ger også at gøre sig forståelig overfor os 

med disse midler. Men desværre bliver 
tegnene ofte ikke bemærket af os eller 
ikke forstået. 
For at kunne aflæse hunden, skal men-
nesket lægge mærke til dens krops-
sprog og kunne slutte ud fra det.
Det er vigtigt at se de enkelte signaler og 
føje dem sammen til en helhed. I den for-
bindelse skal man være forsigtig med at 
drage forhastede konklusioner om de en-
kelte signaler, som f.eks. en løftet hale. 
Derimod skal mennesket lære at se hel-
heden af signaler, sammenhængen og si-
tuationen, de bliver vist i og så først dra-
ge slutninger. Forhastede fortolkninger 
eller aflæsning af enkelte signaler fri-
gjort fra helheden fører meget let til fejl-
fortolkninger. Hertil kommer, at hundens 
udtryk ikke kun er overordentligt kom-
plekst, men det samlede kropslige signal 
ændrer sig også meget hurtigt. En hund 
bliver sjældent så længe i en position, at 
mennesket når at aflæse den og forstå 
alle signaler. Et typisk eksempel på en 
menneskelig fejlfortolkning af hundens 
adfærd er logren med halen, som næsten 
altid fortolkes som glæde. Men hunden 
kan logre på mange forskellige måder og 
dermed udtrykke mange ting. Det går fra 
underkastelse over beroligelse, til glæde 
eller truen alt efter hvor hurtigt og kraf-
tigt den logrer, halens position og særlige 
racemæssige træk. Et andet eksempel er 
løftede læber, der kan være truende ad-
færd, men også optræder ved glædelig 
ophidselse. Det kræver stor viden, erfaring 
og intuition at aflæse hunde godt. Det er 
absolut ønskværdigt, at hundejere ud-
vider og træner deres færdigheder på det-
te område, så misforståelse i kommuni-
kationen menneske-hund kan undgås. 
„Helheden er mere end summen af dele-
ne.“ (Aristoteles)

Info
FORSTÅELSE  AF KROPSSPROG
Enhver hundefører skal sætte sig ind hundens 
kropssprog. Der findes gode fagbøger om em-
net. Men det teoretiske studie skal kun være et 
solidt grundlag for videre praktiske iagtagel-
ser. Bedst er det simpelhen at spørge en erfa-
ren hundefører, en god hundetræner, en dom-
mer om han vil forklare dig, hvordan han ud fra 
sin erfaring vil fortolke hundens kropssprog i 
forskellige situationer.  
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Dæmpnings-  
og beroligelsessignaler

Dæmpningssignaler
 Gøre sig lille, sænke hovedet og/eller 
kroppen 

 Løfte et forben i en underkastende 
kropsholdning, lægge ørerne ned

 Slikke i mundvigene/skubbe med snu-
den

 Ydmygt udtryk/sænke blikket

Beroligelsesignaler
 Dreje hovedet væk og se væk med neu-
tral, men suveræn kropsholdning

 Løfte forbenet som opfordring til leg
 Snudekærtegn, sutte ører (mellem hun-
de)

 Åbne munden, smile 
(fra Bloch/Radinger, Wölfisch für Hundehalter, 2010)

KOMMUNIKATION MENNESKE 
– HUND

Den optimale kommunikation mellem 
menneske og hund baserer sig på men-
neskenes evne til at indstille sig på de 
skiftende betingelser i omgivelserne, såle-
des også på hunden. Mennesket skal lære 
at kommunikere „hundeagtigt“ baseret 
på iagtagelse af hundens følelsesmæssige 

tilstand og bevidst brug af egne kommu-
nikationsmidler. Det er derfor uomgæn-
geligt, at man som hundeejer bruger de 
kommunikationsmuligheder, som står til 
rådighed for menneske og hund. Hvis 
mennesket vil have, at hendes hund er 
opmærksom på hende og sikkert og glad 
følger hendes signaler, så skal hun 
udtrykke sig, så hunden forstår hende. 
Man kan ofte ved træning se, at hunden 
regelmæssigt bliver „overhældt“ med en 
strøm af ord. Hele tiden får hunden ver-
bale signaler, der skal fortælle den, om 
den gør det rigtige eller forkerte. Det vil 
ofte være enklere for hunden, hvis hunde-
føreren med entydige tegn og et entydigt 
kropssprog fortæller, hvad hun forventer 
sig af hunden, hvad den skal gøre. Også 
den ofte kritisk opfattede griben fat i 
hunden, kan, hvis den bruges rigtigt, for-
bedre kommunikationen. 
Nyere videnskabelige undersøgelser støt-
ter, at den kommunikative forståelse og 
udvekslingen af følelser mellem menne-
ske og hund har nærmet sig hinanden de 
sidste tusinde år. Derfor er det ikke så 
underligt, at hundene har en betydelig 
evne til at forstå og præcist aflæse inde-
holdet af vores signaler. 
Menneskets måde at udtrykke sig på kan 
være meget velkendt for hunde. Hyppigt 
er allerede de første små tegn nok for 

GLÆDE „Maggie“ springer højt op af glæde, 
da hun bemærker, at man beskæftiger sig med 
hende.

Så udfører hun fint øvelsen „Sit“ og får derfor en 
belønning.
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hunden. Den modtager ikke kun vores 
lyd- og kropssprog, men henter også in-
formation fra vores vejrtrækningsrytme, 
vores anspændthed i kroppen og krops-
lugte (stress og angst). Hunden har der-
med en meget god fornemmelse af vores 
sindstilstand. Hurtigt og præcist fornem-
mer den de mindste humørsvingninger, 
mere end vi egentlig er bevidst om. Hun-
de betragter hele tiden alle kommunikati-
onsområder. Informationen på disse om-
råder skal dog passe sammen, så den 
entydigt forstår informationen og den er 
troværdig for den. Det er derfor ikke mu-
ligt at lyve for en hund. Det vil den straks 
mærke. Er vi f.eks. bange eller rasende, 
så lugter den som næsedyr det tydeligt på 
vores kropslugt, og så kan vi spille lige så 
godt skuespil, som vi vil, være nok så ind- 
smigrende, dens næse siger den noget an-
det.
Enhver god hundefører skal have selv-
disciplin, kropsbevidsthed, en god 
iagttagelsesevne, koncentration og in-
tuition. 
Indtil for få år siden blev følelser hos dyr 
afskrevet i den klassiske adfærdsfor-

skning. Kun langsomt er videnskaben pa-
rat til at indrømme, at dyr har følelser. 
Der er nu en forståelse af det indenfor 
adfærdsforskningens gren „kognitiv eto-
logi“. Etologien har kunnet påvise, at dyr 
har et omfattende åndeligt og emotionelt 
liv. Det er bevist, at dyr har emotionelle 
og åndelige præstationer, der går langt 
ud over, hvad man formodede. Sammen-
hænge i forbindelse med læring, hukom-
melse, tanker og følelser er blevet un-
dersøgt. Den moderne hjerneforskning 
har med sikkerhed underbygget, at hunde 
er i stand til at indleve sig i andres følel-
ser. De er i stand til at projicere egne fo-
restillinger og erfaringer ind i andre dyr, 
og også i stand til at betro sig for andre 
levende væsner. Egenskaber som forståel-
se, forudseenhed, rumlig orientering og 
mentale tidsrejser er påvist (se artiklen J. 
Burgdorf, J. Panksepp, „The neurobiolo-
gy of positive emotions“).

TOSOMHED Mor og datter kommunikerer med kropssprog.
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Autoritet kommer fra hundeførerens per-
sonlighed. Personligheden, som hunden 
fornemmer hos mennesker, opstår i første 
række gennem formidlingen af et auten-
tisk menneskebillede. Mennesket må som 
forbillede udstråle en social kompetence 
og som beslutningstager udstikke klare 
regler. Et menneske bliver en suveræn 
lederpersonlighed, når hun for hunde 
er beregnelig, autentisk og klar i sin 
kommunikation. Forsøg på at lyve for en 
hund mislykkes, fordi de opfattede infor-
mationsområderne fra mennesket ikke 
passer sammen. Mennesket er ikke læn-
gere autentisk. Det gør hunden usikker, 
fordi dens menneske ikke længere er be-
regnelig. 

TEAM MENNESKE–HUND

For en hund som flokdyr er indordning i 
en social struktur noget artstypisk. Trods 
den tilstræbte harmoni kommer det over-
alt i livet også til konflikter. Vi menne-
sker er ofte tilbøjelige til at gå udenom 
disse konflikter, at skubbe dem til side, da 
det er ubehageligt at gennemleve dem eller 
sågar angstfremkaldende. I hundens øjne 
kan vi ikke tillade os det som suveræne 
beslutningstagere – de forventer en klar 
struktur med entydige regler. Mange pro-
blemer mellem menneske og hund kunne 
være undgået, hvis hundeføreren fra star-
ten, altså allerede ved første optræden af 
en forkert adfærd, havde stoppet den på 
en måde, der var klar for hunden. Men 
mange viger tilbage fra at sætte klare 

grænser af frygt for, at hunden så ikke 
vil elske dem mere. Men det er noget 
vrøvl! Hunden har brug for klare regler, 
som den også gerne holder sig til, hvis de 
bliver entydigt formidlet.
Det er mere menneskets ligegyldige hold-
ning, der er et problem for den. Hvis der 
mangler klare, sociale regler og struktu-
rer leder det til en usikker hund. Den bli-
ver så efterladt alene i en verden med 
spørgsmålstegn. Er det fair? Er menne-
sket autentisk, entydig og retlinet i sin 
handlemåde, giver det hunden sikkerhed 
og tillid. Sådan et menneske accepteres 
gerne som „flokfører“. På dette grundlag 
opstår en tillidsfuld binding mellem men-
neske og hund, der for hunden er langt 
vigtigere end masser af underholdning 
gennem opmærksomhed,  aen og leg.

HVAD ER OPDRAGELSE?

Ved opdragelse forstås, at hundeføreren 
bevidst og med en særlig hensigt frem-
kalder og understøtter en bestemt lære-
proces. Uddannelsens mål er varigt at 
ændre hundens adfærd svarende til hunde-
førerens erklærede mål. Viser hunden in-
gen varig adfærdsændring, så har den 
ikke lært noget. Egentlig er det ganske 
enkelt, men ofte hører man: „Den har 
gjort det en gang, så den må kunne det 
nu.“ Der er brug for gentagelser, indtil 
hunden entydigt forstår læringsmålet. 
Dog bør man genoverveje sin læringsme-
tode, hvis der efter rigtig mange gentagel-
ser ikke indfinder sig en varig ad-

Antiautoritær opdragelse?
Uddannelse af hunde uden autoritet fungerer ikke! Autoritet betyder 
ikke vilkårlige udspil fra hundeførerens højere eller bedre position 
med passende pressionsmidler. Autoritetens værdi ligger i ansvarlig-
heden og besindigheden, roen. 




