
Kan man have en spaniel som familiehund ?

Spanielracerne er klassificeret i DKK/FCI s gruppe 8 -stødende og apporterende jagthunde. 
Spaniels er hunde, som på jagt arbejder foran jægeren og støder vildtet op, uden først, som de 
stående jagthunde at tage stand og afvente jægerens kommando. Derfor er det meget vigtigt at 
Spaniels altid arbejder indenfor skudhold, hvilket  vil sige max. 15 meter. Kommer hunden længere 
ud når den rejser vildtet, vil det allerede når det letter være udenfor forsvarligt skudhold. Udover at 
arbejde indenfor skudhold skal Spaniels også respektere det flygtende vildt i opfløj/opspring. Det 
vil sige når haren rejser eller fasanen letter skal hunden respektere dette og forholde sig roligt. Den 
skal afvente jægerens ordre til enten at apportere/eftersøge det skudte vildt eller forsætte søget 
efter frisk vildt.

Disse to egenskaber, at holde sig inden for en bestemt afstand med god kontakt til føreren, samt 
ikke at løbe efter flygtende vildt, er jo egenskaber som også er særdeles værdifulde for den som 
har en spaniel som familie hund. Man skal blot under hundens opvækst og opdragelse tage højde 
herfor.

 Uanset om hunden skal være ren familiehund, jagthund eller sportshund, så vil man gerne have 
en hund som selv søger kontakt og holder sig indenfor rimelig afstand og sidst men ikke mindst 
ikke løber efter vildt.

Man skal huske aldrig at give hvalpen muligheden for, på egen hånd, at opleve spændende 
jagtsituationer, aldrig lade den komme ud af kontrol og lære den nogle basale spanielfærdigheder. 
Sørger man for dette, på en effektiv og konsekvent måde, medens hunden er hvalp, vil man få en 
hund med disse egenskaber, uanset hvad den skal bruges til.

I dag er det de færreste standard Spaniels som bliver jagthunde; men også FT spaniels der købes 
med jagt for øje skal jo alligevel være familiehunde 90% af tiden. Netop de specielle 
jagtegenskaber som mange af racerne fortsat besidder, gør jo at de bliver perfekte familiehunde. 
Lykkes det ikke er det som regel opdragelsen som er problemet. Forkert opdragelse kan ødelægge 
enhver hund.

Varemærke på en rigtig spaniel er, samarbejdsvilje, kontaktlyst, arbejdslyst og livsglæde eller sagt 
på en anden måde, en spaniel ”SKAL”

SKAL kan defineres på følgende måde: Samarbejdsviljen står for hundens lyst til at arbejde for 
føreren og vise respekt for vildt, så man får flest mulige skudchanser.. Kontaktlysten står for 
hundens evne til altid at arbejde indenfor rigtig afstand til føreren og holde kontakt med 
"jagtlederen". Arbejdslysten står for hundens evne til at lede efter og finde vildt, samt efter skuddet, 
ihærdigt at efterøge dette og bringe det til føreren. Livsglæden, den evigt logrende hale, som viser 
hundens glæde ved arbejdet, uanset hvad dette består i. 
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