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VEIEN FREM TIL JAKTPREMIERING 

 
LITT OM DRESSUR 

 
av Trond Lereng 

 
 
Vi som trener fuglehunder har et ønske om at hunden skal fungere best mulig både 
på jakt, og i dagliglivet.  Noen har også et mål om å få hunden jaktpremiert. 
 
Hva er så det viktigste for å lykkes med dette?  Jo, man må ha en godt dressert 
hund som adlyder, og som ser på eier som flokkleder.  Også hunder trenger ledere.  
Ledere som tar ansvaret fullt ut for den hunden man har anskaffet seg.  Man må ha 
nødvendig styring og kontroll, godhet og omsorg, dvs. lederskap.  Det innebærer at 
man må være villig til å legge ned et betydelig arbeid for å lykkes. 
 
Jeg vil derfor bla. skrive litt om hvordan jeg har gått frem med vår yngste tispe, 
Vette, på vår vei mot en lydig, lykkelig og jaktpremiert hund. 
 

SOSIALISERING 
 
Ettersom min kone og jeg er oppdrettere av Vette, har vi kunnet arbeide med både 
preging og sosialisering helt fra starten.  Hvilket legger grunnlaget for resten av 
hundens liv.  I fra åtte ukers alder fikk hun være med overalt. På buss, tog, i i bil, i 
bymiljø, på hundeutstilling og ikke minst på utallige turer i skog og mark.   
For det er av den største betydning at hunden får mye erfaring med det miljøet hvor 
den skal ferdes.  Videre skapes det en sterk bindig og et godt tillitsforhold mellom 
hund og eier under slike turer, så fremt vi som eiere tar initiativ til all morsom 
aktivitet, og leder valpen trygt igjennom alle ”farer”. Slik lærer den å bli 
oppmerksom på oss, og lærer å stole på sin eier.  Det er også viktig å ta med valpen 
alene uten voksne hunder, slik at valpen lærer at det er vi som er flokklederen.  
 
Les mer om dette på www.nordenstam.no. 
 
 

DRESSURKURS 
 
Vi har deltatt med Vette og hennes mor Jerva, på både grunnkurs, videregående – 
og trekkhundkurs hos Nordenstam Hundeskole   
Etter å ha arbeidet med hund i snart 25 år har vi aldri opplevd så profesjonelle kurs.  
Og disse kursene overgår alt av andre kurs som vi har deltatt på.   
Kombinasjonen med Geirs erfaring, unike kunnskaper, instruktørenes dyktighet, 
engasjement og selve den pedagogiske presentasjonen gjør at disse kursene er en 
sikker vinner! 
 
 
 

http://www.nordenstam.no/
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Vi har lært mye og har bl.a. blitt mye flinkere til å være bevisst eget kroppsspråk, 
mimikk, være nøyaktig, være glad, være myndig, være konsekvent og gjøre stor 
forskjell på kommandoord og ros slik at det skal bli enklest mulig for hundene. 
 
Jon G. Hov, yrkesinstruktør og stud. Etologi, skriver i Hundeskolenytt, nr. 8 / 07, 
Kunsten å bruke seg selv: Vi ved Nordenstam Hundeskole opplever gleden av å lære 
kursdeltagerne det  
 
mest fundamentale når det gjelder kommunikasjon med hund, nemlig kunsten i å 
bruke seg selv som den primære forsterker. 
 
Bruke mimikk og kroppspråk, kjenne reglene for smittsom adferd, være tydelig, 
være glad, være nøyaktig, samt å være myndig.  Alt parret sammen i en 
læringstreng som fanger hundens oppmerksomhet. 
Gjennom 35 år har Nordenstam Hundeskole utviklet øvelser og metoder som gjør det 
unødvendig med surrogate forsterkere som godbiter på Grunnkurs. 
 
Og videre skriver han: Dersom mat hadde blitt presentert på våre grunnkurs, hadde 
ikke våre elever måtte ta stilling til det å bruke seg selv, og hunden hadde valgt bort 
sin eier til fordel for en pølsebit. 
 
Dette er noe enhver hundeeier bør merke seg! 
 
Men det hjelper ikke bare å gå på kurs.  Man må fortsette å jobbe målbevisst og 
iherdig med hunden, og følge opp det man har lært.  Derfor har Vette blitt dressert 
en halvtimes tid hver dag.  Vi har trent på mange forskjellige øvelser noe som fører 
til sterke bånd mellom hund og eier.  Ved å trene på krevende øvelser som f. eks. 
hinderløyper med hopp, balansebom, vippehuske, klatremøtet, stigeklatring, så øker 
bindingen mellom hund og eier, da de begge to opplever en sterk følelse av 
mestring.   
Slike krevende øvelser undervises det i på Nordenstams videregående kurs. 
 
Mange med fuglehund tror at man må delta på egne kurs for fuglehunder.  Dette er 
ikke riktig.  Tvert i mot vil jeg si, og man må selvfølgelig holde seg unna 
”godbitkursene”.  
 I fuglehundmiljøet er det alt for liten kunnskap om det å drive dressurkurs.  Selv 
blant de  profesjonelle.  Det hjelper ikke om man selv har høstet mange premier hvis 
man ikke er i stand til å undervise etter et godt pedagogisk opplegg.   
 
Nordenstam hundeskole har masse lærdom å tilføre alle hundeiere.  Kursene har 
vært en investering i godt hundehold, og anbefales! 
 
Angående dressurkurs se www.nordenstam.no. 
 

Og husk; en lydig fuglehund er en bedre jakthund. 
 

 

http://www.nordenstam.no/
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FUGLETRENING 
 
Vi arrangerte en valpesamling hos Femunden Fuglehundskole i Sømådalen hvor 
hundene ble presentert for duer under kontrollerte former.  Duetrening er en fin 
metode for å finne ut hva som bor i hunden.  Man kartlegger bla. standinstinktet, 
djervhet og dresserbarhet i fugl.  Man kan også trene på ro i oppflukt og skudd.  Men 
noe mer er det heller ikke!  Dette er ingen lettvint løsning og erstatning for trening 
på vill fugl i fjellet, og trening på tamfugl må ikke overdrives.  Noen få korte økter et 
par dager holder.  Deretter må man overføre dressuren ut i fjellet 
 
Vette hadde sine første opplevelser med godt trykkende ryper vinteren –07.  Jeg 
valgte å sette langline på henne den første turen for å sikre evt. ettergåing.  Jeg 
slapp henne heller ikke ut i fritt søk, men sørget for å kalle henne inn når hun var i 
ferd med å forsvinne ut av syne.  Dette medfører selvfølgelig et noe snevert søk, 
men jeg foretrekker det fremfor at hunden ramper uten at jeg kan korrigere.   
Ved første kontakt med rype viste hun utmerket inngang på fugl og med høyt hevet 
hodet ”hang” hun på vinden, og gikk inn i en flott stand som hun holdt helt til jeg var 
fremme.  Deretter reisingsordren – fremad- som jeg hadde lært inn på Nordenstams 
videregående kurs. 
 
Etter ca. 5 m satte hun seg.  Da fikk hun masse ros, og vi tok en lang pause for å 
roe ned.  Noe som er svært viktig.  Også i jaktsituasjonene har jeg hatt stor nytte av 
lærdommen hos Nordenstam med tanke på bl.a. nøyaktighet, ros, kroppsspråk og 
tydelige kommandoer. 
 
Selv om jeg har 30 mil tur retur til fjells avsluttet jeg dagens trening med denne ene 
situasjonen, og reiste hjem.  Dette er helt avgjørende for å lykkes.  Avslutt med en 
god situasjon, og dra til fjells igjen dagen etter 
 
Pga. Vettes unge alder var vi kun fire turer på fjellet denne vinteren, og hadde til 
sammen fem – seks gode situasjoner. 
 
Høsten –07 reiste jeg sammen med Gjermund Lindstad som har Vettes bror,  opp til 
Sollerøya i Femunden hvor det vanligvis er meget bra med fugl.  Der fulgte vi 
samme opplegget som i vinter ved å ikke slippe hundene ut i fritt søk.  Vi holdt de 
hele tiden innen synshold slik at vi hadde full kontroll. Vi brukte hele dagen på øya, 
men valgte å avslutte med begge hundene etter at de hadde hatt to fine 
fuglearbeider hver.  
Denne gangen reiste vi tur retur 75 mil, med kun to situasjoner, men så var også 
disse til gjelgjeld 100 % korrekte.  Det er mange som gjør den feilen at når de har 
betalt for et opplegg skal de ha mest mulig igjen for pengene.  Dette fører til at de 
lar hundene få situasjon etter situasjon helt til de feiler, og så må de å avlære.  Husk 
at feil lært er også lært. 
 
Vi fortsatte med samme opplegg under jakta.  Gikk opp i høyfjellet med god 
oversikt, og hadde to til tre situasjoner for så å gå ned igjen til hytta.  Slik at har jeg 
minsket muligheten for feillæring.  Skyt max to – tre fugl for unghunden den første 
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høsten.  Ellers blir den ofte alt for ”heit”, og man ender bare opp med ramping av 
fugl.  Jakte, det gjorde vi med de voksne, erfarne hundene. 
 

JAKTPRØVER 
 
Jeg startet med Vette på høyfjellsprøve høsten – 07 på Rjukan.  Dette var hennes 
første erfaring i fjellet sammen med andre, fremmede hunder.  Hun var selvfølgelig 
preget av dette nye miljøet, men jeg deltar ikke på treningssamlinger da det er alt 
for mange udresserte hunder på slike arrangementer. 
 
Det var lite fugl på denne prøven slik at noe tellende fuglesituasjon ble det ikke.  
Hun støkket imidlertid i medvind, men var komplett rolig. 
 
Jeg startet også på prøver vinteren –08.  Jeg opplevde da at hun startet noe 
forsiktig, men ble likevel premiert på sin første jaktprøve i Sjodalen med en fin 3 UK.   
 
Kritikken fra Sjodalen ble slik: 
 
Går et søk med ujevn intensitet og terrengdekning.  Bra fart og stil.  Kontakt og 
appell ok.  En del bra utslag.  Fortsetter samme søk i senere slipp.  Finnes i stand.  
Reiser noe forsiktig ryper og er rolig i oppflukt og skudd. 
Får i dag 3 pr. UK 
 
Tallkarakterer:  3, 3, 3, 6, 2, 3, 4. 
 
Etter hvert som hun fikk mer miljøtrening på prøver gikk hun seg godt opp og under 
Rolf Sevendals Minneløp i Femunden ble kritikken slik: 
 
Hun går meget godt i lett terreng i stor fart, lett stil og aksjon, og i god kontakt.  
Jobber energisk dagen ut uten å lykkes. 
 
Tallkarakterer:  5, 5, 5, 6, 5, 5, 5.  
 
 
For øvrig ble det bemerket fra flere dommere at Vette var meget godt dressert. 
 
 

KONKLUSJON 
 

For å lykkes med fuglehund anbefaler jeg følgende fremgangsmåte: 
 
-Melde dere på kurs hos Nordenstam Hundeskole slik at dere lærer kunsten å bruke 
dere selv som den primære forsterkeren. 
 
-Vær konsekvent, dvs. sørg for at det som blir sagt blir gjort, hver gang. 
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-Ta initiativ til all morsom aktivitet slik at dere står i sentrum for hundens 
oppmerksomhet.  Slik bygges det opp et tillitsforhold, og det oppstår en binding / en 
usynelig kobling mellom hund og eier. 
 
Binding til eier vil m.a.o. si: 
 
- Eier setter seg selv i sentrum for hundens oppmerksomhet gjennom:  Læring, 

Lek og Arbeidsoppgaver – slik at hunden får fokus på eier. 
- Konsekvent oppførsel fra eier vil hunden generalisere til også andre situasjoner i 

hverdagen og på jakt. 
-  
-Vær forsiktig med tamfugltrening. 
 
-Sørg for å overføre lydighetstreningen til fjellet gjennom å være like nøyaktig, 
tydelig, konsekvent, rettferdig og god mot hunden i fjellet som hjemme. 
 
-Kjøp følgende bøker:  Nye DU er sjefen og Full kontroll av Geir Nordenstam. 
 
-Från valp til ferdig fågelhund av Anders Landin, samt Landins DVDèr. 
 
-Tren målbevisst, iherdig og med kvalitet fremfor kvantitet. 
 

Husk; det er ditt valg, man får den hunden man fortjener. 
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