
Schweisshunde - Nymindegab 

”Hvad kan gå galt i træningen” 

 

• Paralleller i udvælgelse og 

  træning af servicehunde og  

  schweisshunde 

• Naturtalenter 

• Mentalbeskrivelse  

• Motivation og træning 

• Mål / delmål / kriterier 

• Klikker-træning? 
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Søløver og 

servicehunde 











Naturtalenter … 

men til hvad? 

Racer 

Individer 

 

Test og 

udvælgelse 

 



Hvad betyder ”godt temperament”  
”god psyke”, ”dejligt sind”, ”fin mentalitet”?  

• Hvad betyder det for DIG? 

 

• Hvordan sikrer I jer viden om 

avlsdyrenes mentalitet? 

• - tillært adfærd?? 

- medfødt adfærd?? 



DKKs Mentalbeskrivelse 

- en måde at teste og beskrive adfærd på 

Film om DKK’s 
mentalbeskrivelse 



Mentalitet er både 

målbar og arvelig 

adfærd Arvbarhed % 

Samarbejdsvilje 20 

Jagt / greb 43 

Skræk / frygt 52 

Nysgerrighed 40 

Afreaktion 43 

Baseret på resultater fra mentaltest 



• Er det en fordel 

at hunden er social?  

• Byttedrift – og fangst? 

• Reaktion på 

overraskelser –  

skræk og trusler?  

• Er det en fordel at 

hunden er nysgerrig? 

• Er det vigtigt, at hunden 

har en god afreaktion? 

Hvad ønsker DU af din schweisshund? 



 

Det er nemmere at 

socialisere og 

 træne en hvalp 

end at ”reparere” 

en voksen hund. 
 



Tillid til hunde og mennesker  

er IKKE medfødt, det skal LÆRES! 



Arv og MILJØ 

Prægning og socialisering 

- læren om arts-tilhørsforhold 

Prægning er irreversibel 

indlæring.  

Skal læres i løbet af kort tid. 

Kan ikke læres senere. 



Hundens udvikling 

- fokus på prægning og socialisering 

5 3 7 9 
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• Tæven skal have fred og ro den første tid. Hvalpene berøres af ”kendte” børn og voksne 

• Når hvalpene begynder at bevæge sig rundt, skal de socialiseres til fremmede mennesker 

• I 3-7 ugers alderen skal hvalpen være i nær kontakt med mennesker hver dag 

• Hvalpen skal præges på artsfæller og socialiseres til mennesker, 

når den er mellem 3 og 12 uger gammel 

• Hvalpen skal desuden møde flere forskellige personer - mænd og kvinder samt børn og 

voksne - således at prægningen generaliseres 



Stimulering af hvalpens sanser… 

Berøring: forskelligt underlag, 
balance, gå ind i, kravle på 

Syn: Nye objekter, ting i bevægelse, 
bevæge sig i mørke 

Hørelse: Radio, ”hverdagslarm”, lyd 
CD 

Lugt: Finde foder, tage med i nye 
rum, haven, slæbe spor  

Smag: Prøve forskelligt foder, 
gulerod, tyggeben 



Socialisering 

- Vi ser alle forskellige ud 



Socialisering til andre hunderacer og dyrearter 



Miljøtræning… 



Hund-menneske relation 

• Hundens tidligere læring hænger tæt sammen 

med dens forhold til ejeren/ træneren 

 

• En god social relation mellem hund og menneske 

giver det bedste grundlag for en god 

træningsrelation 

 

• Social kontakt og accept har stor værdi for 

hunden, hvis relationen er god 



Belønningsbaseret træning 

• Fokus på belønning af ønsket 

adfærd 

• Fokus på at sætte hunden op til 

succes 

• Fejl bliver ignoreret 

• Hunden gør fejl, fordi den ikke har 

lært det ”rigtige” 

• Trinvis indlæring – mål og delmål 

• Træningen skal være tryg 

• Målet er glade og 

samarbejdsvillige hunde  

med høj motivation  



 

MÅL og DELMÅL – og kriterier 

 

1. Hvilke mål og delmål kan man udtænke? 

 

2. Hvilke kriterier kan sættes i hvert delmål?  

 

3. Hvilke øvrige faktorer spiller ind / påvirker 

succes på schweiss spor? 
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1. Hvilke MÅL og DELMÅL  

kan man udtænke i schweiss spor 

Længde på spor 

 

Alder på sporet 

 

Type af underlag / terræn  

 

Sving / tilbagekryds / rundkørsel 

 

Trafik / miljø 

 

Kendt eller ukendt sporlægger 

 

Kendt eller ukendt terræn 
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Målbarhed 

• Kriterier er målbare, f.eks.:  

– Tid i eks. afdækning  

– Intensitet i eks. hetz 

– Længde / afstand på spor 

– Bevægelsesmønster – markering  

– Hastighed på spor / indkald 

– Reaktionstid efter kommando 



Kriterier kan være  

• Elementer i øvelsen/ adfærden 

• Tempo 

• Præcision 

• Af forlænge tiden mellem 

belønninger 

• Formindske eller ændre signaler 

• Generalisering (kan alle steder) 



Temp / luftfugtighed / vind / nedbør 

Mængden af blod / schweiss 

Mængden af pürschtegn  

Markering for pürchtegn  

Variation af færtsko / blod 

Andre jagtobjekter på sporet 

Hetz til slut  

Anden belønning? 

 

Sulten eller mæt 

Træning eller skarp situation 

”Fejl 40” … Kondition hund / fører  

Andre faktorer der kan varieres  

og give anledning til nye delmål / kriterier 



At hæve kriteriet  

• Arbejd på ét kriterium ad gangen  

• Som tommelfingerregel – hæver vi kriteriet når succesraten er mindst 

80% (100 % ved varighedsøvelser) 

• Bliv lidt på samme kriterium før du hæver det igen 

• Hæv kun kriteriet nogle få gange i hvert træningssession 

• Tænk på en knap der hele tiden skal drejes lidt 



Systematiser din træning 



Daglig træning og planlægning 

• Brug overordnet planlægning f.eks. øvelsesplan og træningslog 

• Vurdering af hund og fører mht. niveau, dagsform, fysik mm. 

• Planlægning af dagens træning  

• Praktisk træning inkl. observation af hund 

• Dokumentation (video / skriv ned / andre øjne) 

• Vurdering og eventuelt revidering 



Overblik over træningsprocessen 



Træningslogs 

Log  

den  

enkelte 

trænings

session 



Øvelsesplanlægning 

Overordnet 

plan for den 

enkelte 

øvelse 



”Kæden er ikke 

stærkere end det 

svageste led”. 

God træning! 



Bonus slides… 



 Find årsagen! Angrib evt. problemet 

fra flere sider. Observer og forstå 

hvad der virker og ikke virker. 

1. Fjern / kontroller problemet 

2. Straf (når skaden er sket) 

3. Negativ forstærkning 

4. Udviske / ignorere 

5. Flodding 

6. Positiv forstærkning 

7. Indlæring af ikke forligelig adfærd 

8. Kontrabetingning – ny betydning 

9. Fjern motivationen 

10. Desensibilisering 

Problemløsnings værktøjskassen 



De fire operante procedurer 

Stimulus Præsentation (+) Fratagelse (-) 

Positiv forstærker 

= behagelig/ attraktiv 

Positiv forstærkning 

Godbid gives 

Negativ straf 

Belønning mistes 

Negativ forstærker 

= ubehagelig/ aversiv 

Positiv straf 

Ryk påføres 

Negativ forstærkning 

Ubehag ophører 



Terminologi – positiv og negativ 

• Positiv og negativ er ikke lig med godt og skidt 

• Positiv = at lægge til, plus 

• Negativ = at tage væk, minus 

• Begrebet straf bliver traditionelt forbundet med vold – det er ikke 

tilfældet ved den indlæringsteoretiske definition 

• Procedurerne bliver defineret ud fra den effekt de har på adfærd 

– ikke ud fra den effekt vi ønsker, at de har 



Betydning af markørsignal 

• Et tydeligt markørsignal, der kan anvendes 
præcist, er vigtigt for at opnå effektiv 
belønning 

• Timing er afgørende 

• Marker i det splitsekund hunden udviser den 
adfærd, du ønsker at styrke 

• Markørsignal styrker træningen  



Belønningens virkning 

• Intensitets øgende belønninger 

– Social interaktion/leg med ejer 

– Leg med legetøj 

– Aktive godbidsbelønninger 

 

• Intensitets dæmpende beløninger 

– Afdæmpet ros 

– Stilfærdig nussen med hunden 

– Rolige godbidsbelønninger 


