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INNHOLD

๏ Ulike typer hunder og egenskaper 

๏ Ulike typer førere 

๏ Verdien av å gi hunden rett erfaring 

๏ Å rette opp i feil

HUNDENE

ULIKE TYPER HUNDER
๏ Hvilke egenskaper har DIN hund? 

๏ Hva er fordelene og ulempene ved disse 
egenskapene? 

๏ Hvordan kan jeg legge opp treningen slik at 
ulempene i hunden blir mindre fremtredende? 

๏ Hvordan kan jeg legge til rette slik at fordelene 
med egenskapene blir synlige og ulempene 
mindre synlige?

3 HUNDENE 4

HVILKE EGENSKAPER HAR DIN HUND?
๏ Hvor lett er det å engasjere hunden din i ulike belønninger? 

๏ Hvordan reagerer hunden på brå bevegelser, høye lyder, voldsom fremtoning 
naturlig? (lek, viker, går mot) 

๏ Hva gjør hunden når det blir «dårlig stemning»? (går mot, går i fra, finner på 
noe annet, trøster, ligger stille) 

๏ Hvordan reagerer hunden når den finner noe interessant? (går rett på, utreder 
på vind, utreder på spor, holder seg unna) 

๏ Hvordan reagerer hunden din når den tror den mister deg? (hvor lang tid tar 
det før den oppdager det, hvordan leter den etter deg, hvor fortvilet blir den?



HUNDENE 5

HVILKE EGENSKAPER HAR DIN HUND?

๏ Hvor lett avreagerer hunden når den har vært i situasjoner som er skumle eller 
opphissende? 

๏ Hva gjør hunden når den opplever noe som vanskelig eller har feilet et par ganger? 
(prøver hardere, slutter å prøve, prøver å komme seg i fra, smisker) 

๏ Hvor mye energi er hunden din villig til å bruke for å finne noe, for å jage noe, for å 
drepe noe? 

๏ Hvor sterkt er standsinnstinktet?  

๏ Hvordan er det naturlige søket til din hund? Hvilke biotop og terreng passer 
hundens naturlige søk best?
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HUNDENE

FØDT SÅNN ELLER BLITT SÅNN?
๏ Egenskapene hunden er født med kan 

styrkes eller svekkes gjennom 
erfaringer  

๏ Erfaringene kan hunden bygge før 
egenskapene har vist sitt fulle 
potensiale 

๏ Oppdretter!

7 HUNDENE 8

EKSEMPLER

๏ Hunden reiser/støter fugl men fuglen trykker veldig hardt og letter ikke 
før hunden er helt tett innpå. Vil hunden bli mer forsiktig eller tøffere? 

๏ Du legger opp apporttreningen med litt høyt kriterienivå og hunden feiler 
to ganger etterhverandre. Vil hunden ta i mer eller mindre, vil den bli mer 
eller mindre konsentrert? 

๏ Hunden løper i fjellet og finner fugl på veldig lang avstand fra deg. Er det 
positivt eller negativt for din hunds søkskvaliteter?



FØRER

HVEM ER DU SOM HUNDETRENER?
๏ Hvilke styrker og svakheter har du som 

hundetrener? 

๏ Hvilke negative egenskaper synes du er ok å 
jobbe med? 

๏ Hvor mye arbeid er du villig i å legge ned i 
treningen av hunden? 

๏ Hvilken hund bør du kjøpe? 

๏ Hva er målbildet for hunden?

9 BYGGE RETT ERFARING

HVORDAN ER VALPEN?
๏ Oppdretter vet noe 

๏ Du bør vite hva du vil ha 

๏ Unngå å utsette hunden for erfaringer som 
kan være destruktive i forhold til ditt mål 

๏ Vær oppmerksom på hvordan hunden 
reagerer på treningen, balanser hele tiden 

๏ Kontroll vs. selvstendighet
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«HUNDEN BØR VÆRE SÅ LYDIG AT DEN SKAL 
KUNNE STOPPES NÅR DET LETTER FUGL, MEN 
SÅ UREDD OG TØFF AT VI KAN VELGE Å LA DEN 

GÅ LITT ETTER»
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ULIKE TYPER HUNDER

๏ Hvor ofte og mye bør/kan du trene hunden? 

๏ Hvilke ferdigheter bør være de første du trener? 

๏ Hvor ofte trenger du å bestemme over hunden? 

๏ Hvor fort bør/kan du gå fram i treningen? 

๏ Hvor tidlig og hvor ofte kan du presentere hunden din for fugl? 

๏ Hvor mye bør/kan du trene på tamfugl? 

๏ I hvilke typer terreng og hvilke typer fugl er din hund god?



Å RETTE OPP I FEIL

FEIL ERFARING
๏ En førermyk hund som er bestemt over for 

mye 

๏ En hund med stor jagelyst som er sluppet 
for langt etter fugl 

๏ En hund som løper i fra vanskeligheter som 
man har skreket til i fuglearbeid 

๏ En hund med stor søksbredde som bare har 
funnet fugl på for lang avstand

13 Å RETTE OPP I FEIL

INDIVIDTILPASNING, IKKE UNNSKYLDNING
๏ Gjør individtilpasningen på lavt nivå 

๏ Finn en god balanse i relasjonen 

๏ Lær hunden å tåle trening 

๏ Lær hunden å veksle mellom aktiv og 
passiv tilstand 

๏ Lær hunden å skifte fokus 
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