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Fremgangsmåde skridt for skridt

1.  Forbind belønning med adfærd 
 
I begyndelsen skal der altid være en godbid der, hvor du peger hen.  Du skal 
opbygge tillid til dine direktioner.  For at være præcis:  I begyndelsen må du ikke 
forsøge at lære hunden at søge. I begyndelsen lærer du hunden at finde det, du 
vil have den til at finde. Læg godt mærke til forskellen.   
 
Du kan ikke lære hunden at kigge efter noget, den ikke ved, hvad er – og hunden 
vil ikke forstå dit danske ord for det.  Du må vise den det.   
 

2.  Find dit incitament 
 
Bevægelsen af din hånd tæt foran hundens næse, så den kan se den, er en naturlig 
nøglestimulus for et af hundens jagtinstinkter.  Alle hunde har det.  Du kan 
forstærke det ved at have lidt duft af godbid på fingrene og lade hunden lugte til 
din hånd først.   
 
Hvis din hund ikke reagerer på det, vil det altid være af en af de følgende årsager, 
som du så må tage dig af:   

♦ Hunden blev distraheret af noget andet og var ikke opmærksom på dig; 
♦ Hunden er så mæt, at den overhovedet ikke har lyst til mad;  
♦ Hunden er syg og skal til dyrlægen; 
♦ Hundens jagtinstinkter er avlet ud af dens gener, og denne hund og dens 

mulige fremtidige hvalpe vil aldrig jage noget som helst – som ansvarlig ejer, 
bør du helt udelukke den fra mulig avl, hvis du spørger mig….    
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Bevægelsen af din arm vil ofte være nok til at få hunden i bevægelse – den vil se, 
hvad din arm kastede, og du bevæger armen, som om du kaster hånden hen mod 
genstanden, du vil have hunden til at gå hen imod…  En opmuntrende stemme vil 
støtte hundens forståelse af, at du er glad og ikke vil afholde hunden fra at bevæge 
sig.   
 
En kraftig advarsel her: Hvis du forsøger at bruge håndsignaler til at dirigere 
hunden for din egen skyld, hvor hunden ikke får noget ud af det, vil du hurtigt få 
lært hunden, at der ikke er grund til at være opmærksom på dig…  Du må kun 
dirigere hunden med håndsignaler, når du virkelig hjælper hunden med at finde, 
hvad du ved, den gerne vil finde.  Du må ikke snyde her!   
 

3.  Vælg din kommando 
Du kan bruge en simpel, talt kommando, som bare betyder “Du må gerne lede efter 
din godbid her”, eller du kan kombinere et ord og et retningsgivende håndsignal til 
at starte hunden.     
 
Værdien af håndsignalet er (i princippet) ubetydelig for denne specielle øvelse, hvis 
du udelukkende koncentrerer dig om at skabe HjerneGymnastik for hunden.  Men 
du kan senere bruge det som et incitament for at få hunden til at fortsætte en 
søgning, den er ved at opgive uden at have fundet alle godbidderne – hvilket 
bestemt kan være nyttigt.  
 
Hovedårsagen til, at jeg foreslår, at du bruger et håndsignal, er, at det kan blive et 
vigtigt redskab for dig i alle andre situationer, hvor du ønsker at styre, hvilken 
retning hunden går i.  Det at tilskynde til, at et særligt sving med hånden bliver et 
retningsgivende signal for hunden, er et meget praktisk styreredskab, som du ikke 
skal ignorere.  Desuden giver det dig en masse ekstra troværdighed i dit lederskab, 
at du viser hunden med dit håndsignal, at du faktisk ved, hvor godbidden er…   
 
Dit håndsignal skal være et krop-arm-hånd-finger signal, da jeg kraftigt anbefaler, 
at du bruger alt fra dine tæer til dine fingerspidser til at hjælpe dig med at overføre 
en forståelse af retningen til hunden.  Det virker ikke for en hund, hvis du bare 
peger med en enkelt finger – den vil ikke opdage det.  En anden hund ville bruge 
hele sin krop til at vise en retning, sådan som den berømte engelske pointer viser 
jægeren, hvor fuglen er. Hunden bemærker bevægelse mere end et stillestående 
billede, så lav en hel ballet med et stort sving af din arm, der slutter med en 
”stand”, der bruger din arm, hånd og fingre som erstatning for pointerens hals, 
hoved og næse.   
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Når du peger, skal du altid pege direkte mod genstanden, som den ses fra din 
position.  Hunde forstår det bedre, end de forstår et forsøg på at vise hvilken 
specifik retning, de forventes at gå - hunde vil helt naturligt finde ud af det, når de 
forstår, hvor genstanden er.   
 
Her er en illustration af princippet for retningsgivende håndsignal: 
 

Hovedformålet med kommandoen er at specificere for hunden, hvad den skal søge 
efter.  Du skal fortælle den det – ellers har du ingen kontrol over, hvad den tænker 
på.  
 
Hunde kan let klare kombinerede signaler.  De bruger dem hele tiden, når de 
kommunikerer med dig og andre hunde.  Så det giver masser af mening for en 
hund, der i forvejen har lært den talte kommando, at kombinere en talt kommando, 
som specificerer søgegenstanden, med et håndsignal, der indikerer, at søgningen 
starter i en bestemt retning.   
 
Når det er sagt, må jeg også sige, at det ikke giver megen mening for en hund at få 
to på hinanden følgende signaler. For at hundens hjerne kan kombinere 
betydningen af disse signaler, skal de gives nøjagtigt på samme tid. Hvis du giver 
dem efter hinanden, vil den sidste blot erstatte den første.   
 
Så, hvis du først giver en talt kommando som “Søge”, der skulle betyde “Start et 
søg” og så en anden talt kommando som “Godbid”, der betyder, “Du leder efter en 
godbid”, er det et forsøg på at få hunden til at forstå dansk ved at kombinere ord 

Du peger denne vej

Hunden bevæger sig denne vej 
som reaktion på dit signal 

Dig

Godbid
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på en forståelig måde.  Det kan hunde med sikkerhed ikke. Det bedste, du kan 
opnå her, er, at hunden vil forstå kombinationen af de to ord rigtigt, hvilket du 
kunne have opnået hurtigere og mere sikkert med et enkelt ord…   
 
Desuden har det overhovedet ingen værdi for dig at bruge to kommandoer, hvis du 
vil ændre søgegenstanden. Til det, er du tilbage, hvor du startede træningen. 
Faktisk er du dårligere stillet, for hunden vil ”tyvstarte” og reagere på den første 
kommando, den forstår. Det betyder, at din ”Godbid” kommando vil blive ignoreret, 
og at din ”Søge” kommando vil blive fortolket som ”Start en søgning efter en 
godbid”! Så hvis du vil have hunden til at lede efter noget andet, forvirrer du den 
alvorligt og får et kraftigt tilbageslag for din træning! Den slags gør gode flokledere 
ikke mod deres loyale flokmedlemmer….   
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