
Hvorfor træne sin spaniel til kort søg under bøsse ?
Spaniels er stødende hunde som rejser vildtet umiddelbart ved kontakt, uden forudgående stand. 
Derfor skal en spaniel arbejde i kontakt med jægeren i en afstand af max 20 meter. Rejser hunden 
vildt længere ude end dette, vil vildtet være udenfor forsvarligt skudhold når det når op i 
”skydehøjde”

Når hunden rejser vildt skal den respektere dette ved at sætte sig. Hunden skal forholde sig roligt 
og afvente jægerens skud, holde øje med vildtets flugt/faldretning og på jægerens kommando 
apportere det skudte vildt.

På mange jagter i Danmark drives jagten som drivjagt med hundefolk som driver og en skyttekæde 
til at stå for. Mange steder ser man hundene blive sendt frem i såten og få lov at gå et ukontrolleret 
søg, hvor nogle indenfor få minutter er helt fremme ved skyttekæden. Hunden lærer på denne 
måde at følge fod, hvilket bevirker den går forbi trykkende vildt. Ikke nok med at såten ikke 
gennemsøges grundigt nok; men samtidigt betyder det også mange dårligt flyvende fugle til 
skytterne. Endvidere får den enkelte hundefører ikke selv chance for skud til fugle i første del af 
såten (dette tillades mange steder).

Løsningen er selvfølgelig at uanset om man går alene med sin hund eller man deltager i disse 
drivjagter, skal hunden gå kort, hurtigt og for vildtet uforudsigeligt. Dels fordi den kort gående hund 
også giver hundeføreren selv, muligheder for skud, dels fordi det giver højere fugle til skyttekæden.

Spaniels skal have et hurtigt og for vildtet uforudsigeligt søg som får vildtet til at trykke i stedet for 
at løbe. Har man således kort gående hund som kan lægge det rigtige tryk på vildtet vil de fleste 
fugle lettes, når hunden er meget tæt på det og dermed give højt flyvende fugle til skyttekæden.

Hvis man derimod bare slipper sin hund til ukontrolleret søg og lader den gå stort vil mange fugle 
løbe og først lette når de får kontakt med skyttekæden, hvilket giver lave fugle og dermed også 
lave skud.

Vildt som fasaner og harer vil normalt trykke, hvis de føler sig uopdagede af hunden. De flygter 
først i det øjeblik de føler sig opdagede. De fleste vildtarter kan tåle temmelig meget forstyrrelse, 
hvis de blot føler sig uopdagede og ikke føler sig direkte i farezonen. Derfor er det meget vigtigt at 
hundens søg både er hurtigt og uforudsigeligt; men også grundigt. Hunden skal søge særlig 
ihærdigt de steder hvor vildt kan gemme sig. Hvis hundens søg er tilstrækkelig hurtigt og 
uforudsigeligt vil vildtet ikke vide om hunden har opdaget det og derfor trykke sig. Fasanhøner har 
tendens til at trykke sig hurtigere end kokke, så hvis man gerne vil skyde kokke frem for høner, og 
hvem vil ikke det, er det vigtigt at hunden formår at lægge det rette ”pres” på fuglene uden at følge 
fod ud over nogle få meter.

Der er derfor rigtig god grund til at interessere sig for at træne kontakt i søget og ro i opfløj og skud 
med sin spanielhvalp. Det giver potentielt flere skudchancer til en selv og det giver potentielt flere 
og bedre skudchanser til skyttekæden på drivjagt.

Kan hunden samtidig vise sit værd som god apportør giver det også flere jagtinvitationer.

For at få en kortgående Spaniel med god kontakt i søget som også er en pålidelig apportør skal 
man starte træningen tidligt og rigtigt. Det håber jeg Spanielskolens kurser og hjemmeside kan 
være medvirkende til.
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