
Dressurprinsipper i ITFK 

Inn-Trøndelag Fuglehundklubb har mange fuglehunder og deres eiere på kurs i løpet av året. Klubben 

har et bevisst forhold til at det er eier som skal skoleres på disse kursene, og at det er eiers ansvar å 

oppdra egen hund.  

ITFK har tre nivåer av kurs i en stige hvor det er av stor betydning at hundene har den nødvendige 

skolering på ett nivå før de går videre. Vi anbefaler sterkt at eier og hund går på et valpekurs. Dette 

arrangeres minst fire ganger per år for å fange opp hundeeier mens valpen enda er ung. Her lærer 

eier å håndtere sin hund fysisk, slik at man siden kan ha en hund som kan roes ned, klippe klør og 

tåler få oppmerksomhet uten å miste fokus. Dette er kanskje det viktigste kurset for eier og hund.  

Dressurkurset har som mål å gi eieren redskap for å få hunden fokusert på seg. Hunden skal kunne gå 

pent i bånd, den skal komme på kommando, den skal kunne sette seg på ordre og bli sittende under 

forskjellige provokasjoner.   

Apportkurset bygger videre på hundens ferdigheter fra dressurkurset. Øvelsene trenes først inn med 

apportbukk før man går over til tørket fugl. Apportbevisprøven er eksamen, noe de aller fleste 

hundene klarer etter kurset.  

ITFK legger stor vekt på bruk av positiv forsterker, og at det er eier som må opptre slik at 

vedkommende oppfattes som en positiv forsterker av hunden. Under innlæring kan man bruke flere 

forskjellige typer positive forsterkere, men fuglehunder med sterk jagelyst lar seg som oftest ikke 

stoppe i fugl ved bruk av andre forsterkere enn eier. For å bevare djervheten i fugl må hunden være 

dressert på en sånn måte at eier oppfattes som en positiv forsterker.  

Dette er de rammer ITFK driver sine kurs under. Vårt mål er å hjelpe medlemmene til å få skolerte og 

lydige hunder som oppfyller formålet med jakt og jaktprøver slik det er beskrevet i 

jaktprøveregelverket.  


