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en tyska jaktterriern är 
en utpräglad jakthund. 
Till skillnad från andra 
terrierraser som används 
till jakt, avlas den tyska 

jaktterriern helt och hållet av jägare för 
jägare. Detta gäller såväl i hemlandet 
Tyskland som i Sverige. Tysk jaktterrier 
är en skalldrivande, grytskarp hund 
med stor vattenpassion. Den har stor 

jaktlust och är uthålligt arbetsvillig 
såväl i grytet som i skogen eller 
andvattnet. Den är livlig och har 
mycket vilja men är trots det mycket 
mottaglig för dressyr. Tysk jaktterrier 
är en robust, oöm och mycket frisk 
ras. Ärftliga sjukdomar är mycket 
sällsynta, den enda av någon betydelse 
är linsluxuation, men genom ny 
DNA-teknik kommer vi inom en 
hundgeneration att ha avlat bort det 
problemet helt.

Tysk jaktterrier är en robust jakthund 
och detta ska synas. Hanhund ska ha 
kraftig könsprägel, tik ska vara feminin 
men ej i betydelsen tunn eller klen. 
Tänderna är viktiga på denna ras och 
bettet ska vara korrekt. Mankhöjden 
ska vara 33-40 cm och bröstomfånget 
ca 10-12 cm större än mankhöjden. 
Idealvikt är 9-10 kg för hanhund 
och 7,5-8,5 kg för tik. Mentaliteten 

beskrivs i rasstandarden som ”modig 
och hård, arbetsvillig och uthållig, 
vital och temperamentsfull, tillförlitlig, 
tillgänglig och lättförd, varken skygg 
eller aggressiv”.

Jakthunden
I hemlandet Tyskland används 
tysk jaktterrier framförallt till 
grytjakt på räv och till vildsvinsjakt, 
men även ofta som apportör och 
eftersökshund. I Tyskland är 
jaktterriern vildsvinshunden nummer 
ett när det gäller att få ut svinen ur 
täta snår, ungskogar och majsfält. I 
Sverige används den framförallt som 
kortdrivare på klövvilt men ungefär 
hälften av hundarna används även 
för grytjakt. Användningen av tysk 
jaktterrier för vildsvinsjakt har de 
senaste åren ökat mycket snabbt i 
Sverige.
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Ohlsbergas Jullan och Ohlsbergas Malte.
Foto Peggy Westerlund.

Foto Anette Andersson. Valpar från Sätters kennel.
Foto Jon Magnusson.

SEJCH, NORDJ(G)CH, SEUCH, SEVCH Soträvens Aska visar hög vattenpassion. En tysk jaktterrier arbetar gärna i vatten. Foto Jack Viberg.
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Viltskräckens XA Svante på älgjakt.
Foto Claudia Donat.

Tysk jaktterrier på vildsvinsjakt.
Foto Claudia Donat.

Soträvens Aska.
Foto Jack Viberg.

Ohlsbergas Malte i full fart. Foto Peggy Westerlund.

Som kortdrivare på klövvilt, räv och 
hare arbetar jaktterriern med ett 
energiskt sök och en drevfart ungefär 
som en beagle. Drevtiderna varierar 
mellan 5 och 30 minuter, ibland längre. 
Rastypiskt är att hunden driver så länge 
den har god kontakt med drevdjuret 
men bryter när drevdjuret drar iväg 
eller vid svårare tappter. Detta gör att 
hunden oftast driver rådjur så länge 
de buktar men bryter när drevet 
sträcker ut. På älg och vildsvin arbetar 
jaktterriern både som kortdrivare och 
med ståndskall. 

Vid grytjakt används de flesta 
jaktterrier som rävsprängare och de 
gör jobbet med stor effektivitet. De 
rastypiska egenskaperna med hög 
skärpa och rörlighet är precis vad man 
önskar sig av en bra rävsprängare. Vissa 
hundar med något lägre skärpa och 
lämpligt arbetssätt lämpar sig mycket 
bra även för grytjakt på grävling. Även 
vid jakt på mindre rovdjur som mink 

och mård har jaktterriern sin givna 
uppgift att finna, markera och irritera 
viltet. 

Som eftersökshund är jaktterriern 
effektiv, den har ett gott luktsinne och 
spårar bra. Det livliga temperamentet 
och den stora arbetsviljan gör dock 
att de flesta har en något högre fart på 
spåret än vad som är idealt men vissa 
individer är utmärkta spårhundar. 
Den har en stor vilja att finna viltet 
och ger inte upp i första taget. Som lös 
eftersökshund är jaktterriern mycket 
effektiv, den får här användning för sin 
höga viltskärpa. Mindre klövvilt som 
rådjur och dovkalvar drar den ner med 
strupgrepp och större klövvilt ställer 
den.

Även i Sverige använder vissa jägare 
sina jaktterrier som apportörer. 
En del som spontanapportörer 
i mindre andvatten men vissa 
förare ger sina hundar en regelrätt 

apporteringsdressyr, vilket gör dem 
användbara även på t.ex. duvor, kråkor, 
morkullor och kaniner. Över huvud 
taget så får man ut mycket mer av sin 
tyska jaktterrier om man lägger ner lite 
tid på att dressera hunden till en lydig 
och samarbetsvillig jakthund.

Den mångsidiga jaktkamraten
Den tyska jaktterriern är utvecklad för 
att vara en mångsidig jaktkamrat. Här 
ger vi exempel på hur en rastypisk tysk 
jaktterrier fungerar vid jakt på olika 
vilt.

Grytjakt 
Jakt i gryt är en vanlig jaktform med 
tysk jaktterrier. Olika hundindivider 
arbetar antingen bäst som förliggare 
eller som sprängare. En förliggare 
ställer grävlingen eller räven med 
ståndskall i en blindgång nere i grytet. 
Jägaren gräver sig ner till ekipaget, och 
eftersom det kan ta tid så är det viktigt 
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att hunden håller i och inte lämnar sitt 
stånd. En förliggande tysk jaktterrier 
bör hålla i minst en timme. Individer 
som är sprängare används för jakt på 
räv. En rävsprängare har ett rörligt 
arbetssätt som får räven att lämna 
grytet. Hunden söker upp räven, bryter 
kontakten och söker nya vägar i grytet. 
Hunden ska ibland komma vid ytan och 
gå ner igen, gärna i en annan ingång. 
Detta gör räven orolig och får den att 
lämna grytet där den skjuts med hagel.

Vildsvin
Rasen lämpar sig särskilt väl för jakt 
på de vilda grisarna. Den medfödda 
rovdjursskärpan gör att hunden ofta 
föredrar vildsvin framför annat vilt. 
Svinen stannar ju ofta upp vilket ger 
mer närkontakt jämfört med annat 
klövvilt vilket en tysk jaktterrier gillar. 
En tysk jaktterrier ska arbeta energiskt 
och med hög intensitet. Med intensivt 
skall och närgångna attacker brukar 
den få svinen att lämna sin daglega. I 
tät vegetation kommer tyskens smidiga 
format till sin rätt. Drev på vildsvin 
kan pågå allt mellan fem minuter 
till omkring en timme beroende på 
terrängtyp.

Klövvilt
En tysk jaktterrier jagar allt klövvilt 
såsom älg, hjort, vildsvin, rådjur men 

även räv och hare. Efterhand brukar 
dock hunden föredra att jaga det vilt 
man skjuter för den. Den driver med 
skall i fem till 45 minuter och ska vara 
tillbaka till föraren inom en timme. 
Drevtidens längd brukar anpassas till 
hur länge djuren buktar och till såtarnas 
storlek. En väl injagad tysk jaktterrier 
har ett sök med god förarkontakt och 
återkommer efter varje drev. Sökets 
storlek beror till stor del på marken där 
man jagar in den. På vilttäta jaktmarker 
blir söket i allmänhet mindre.

Eftersök
En tysk jaktterrier har stor vilja att 
spåra och det är därför lätt att träna den 
för eftersök. Man bör dock börja tidigt 
med spårträningen och helst innan 
hunden fått jaga. När den väl börjat jaga 
kan den bli ointresserad av att spåra 
släpspår och det blir därför svårare 
att träna in viltspårningen. Eftersom 
arbetsviljan är hög så är spårtempot ofta 
högt och spårningen yvig, särskilt hos 
unga hundar. Många tyska jaktterrier 
fungerar även bra som släpphund och 
kan trots sitt lilla format exempelvis dra 
ner skadade rådjur. En tysk jaktterrier 
ska ställa ett skadat vildsvin.

Apportering
Tysk jaktterriern kan, liksom andra 

allroundraser såsom vorstehraserna, 
användas som apportör av hår- och 
fjädervilt. Jaktterrierns jaktlust i 
kombination med vilja att vara sin 
förare till lags gör den till en effektiv 
apportör som kan arbeta uthålligt med 
bra sök. Dess förmåga att markera och 
dirigeras kan dock inte jämföras med 
mer specialiserade raser. Jaktterriern 
kommer särskilt väl till sin rätt som 
apportör av mindre vilt såsom sjöfågel, 
kråka, duva och kanin. Jaktterriern går 
även att använda vid apportering av 
grytvilt. Apportering ingår i den tyska 
jaktterrierns elit- och fullbruksprov.

Grundlydnad
En tysk jaktterrier är läraktig och 
villig att lyda men kräver en tydlig 
förare. För att hunden ska fungera 
vid jakt och i vardagen är det viktigt 
att tidigt befästa inkallning och 
grundkommandon såsom sitt, ligg 
och fot. Lämpligtvis börjar man tidigt 
med valp- och skålträning på samma 
sätt som exempelvis fågelhundar 
tränas. Grundläggande appell är 
också en förutsättning för vidare 
apporteringsträning. God lydnad 
ger dig en tysk jaktterrier som jagar 
effektivt med god kontakt med föraren 
och som fungerar i vardagen.

Tysk jaktterrier på vildsvinsjakt. Foto Jon Magnusson

Ohlsbergas Malte. Foto Peggy Westerlund. Ohlsbergas Jullan apporterar på land. Foto Peggy Westerlund.
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Rasens historia 
I början på 1900-talet blev foxterriern, 
även i Tyskland, mycket populär som 
utställningshund. Tyska jägare upplevde 
att jaktligt dugliga foxterrier blev allt 
svårare att få tag på. En grupp jägare 
bröt sig ur den tyska foxterrierklubben 
och beslöt sig för att avla fram en ”egen” 
ras. 

På tyskt vis gick man grundligt 
tillväga, man studerade gammal 
engelsk terrierlitteratur och kom 
fram till att den nya rasen skulle vara 
svart och brun, robust, rektangulär 
och välvinklad. Den nya rasen skulle 
kallas ”jaktterrier” och den skulle 
vara ”skogsjägarens lilla hund” som 
skulle kunna användas som grythund, 

eftersökshund, apportör och vara 
skalldrivande.

Man lyckades komma över en kull på 
fyra svartbruna valpar som var födda 
av en foxterriertik. Hur tiken blivit 
dräktig var oklart men sannolikt hade 
hon lyckats para sig genom nätet med 
den Welshterrier som stod i hundgården 
bredvid. Man satte nu igång ett 
intensivt avelsprogram med de fyra 
svarta hundarna som bas och korsade 
in jaktligt dugliga foxterrier. Man hade 
dock svårt att få fram den hundtyp man 
önskade, framförallt var det svårt att få 
bort den vita färgen. Man importerade 
då två Welshterrierhanar och en 
av de sista tikarna av den utdöende 
hundtypen ”Old english terrier” som 

man lyckades köpa av en engelsk lord 
för en svindlande hög summa. 

Tiken, som döptes till ”Forma 
Baltia”, var svart med rödbruna 
tecken, rektangulär och välvinklad 
med kort, hårt strävhår. Hon visade 
sig vara en god nedärvare av både 
exteriör och jaktegenskaper. De båda 
Welshterrierhanarna var av god 
jaktlig härstamning. ”Färber vom 
Schützenrain” hade mycket stabil 
mentalitet och visade sig även vara en 
mycket god nedärvare. Tillsammans 
med den andra hanen, ”Helfer Baltia”, 
utgjorde dessa tre avelsdjur de verkliga 
stamhundarna i rasen. När dessa tre 
hundar infördes i aveln lyckades man 
snabbt stabilisera den mörka färgen, 

Valp från Sätters kennel. Foto Jon Magnusson.

Soträvens Aska. Foto Jack Viberg. Sora von den Marokken. 
Foto Claudia Donat.

Foto Anette Andersson.
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goda exteriören och jaktegenskaperna. 
Den tyska jaktterriern var skapad och 
1932 blev den erkänd som egen ras i 
Tyskland.

Man insåg tidigt värdet av 
ändamålsenliga jaktprov. Redan 1937 
hade man anlagsprov (Anlagenprüfung, 
numera Zuchtprüfung) och 
fullbruksprov (Gebrauchsprüfung) 
med i allt väsentligt samma regler, 
bedömningsmoment och poängsystem 
som i dag. 

De jaktliga avelsmålen var redan från 
början samma som de är ännu i dag. En 
grythund för jakt på räv och grävling, 
en vildsvinshund och kortdrivare, 
en vattenapportör och mångsidig 
eftersökshund. Av de önskvärda 
egenskaperna var det skärpan som 
var lättast att befästa eftersom den 
fanns med från terrierursprunget. 
Att avla fram bra drevskall och 
spårnoggrannhet var svårare eftersom 
det endast undantagsvis fanns hos 
de hundar man utgick från. Man 
lyckades dock tack vare disciplinerad 
avel med hårt urval och med hjälp 
av anlagsproven att relativt snabbt 
befästa dessa egenskaper utan att tappa 
i skärpa. Rasens popularitet hos tyska 
jägare ökade snabbt och i dag är den en 
av de allra vanligaste jakthundsraserna 
i Tyskland.

Jaktprov
Många olika provformer finns öppna 
för tysk jaktterrier. Det viktigaste för 
avelsarbetet är anlagsprovet som finns i 
två former, skog och fält. Anlagsprovet, 
som är ett unghundsprov där hundens 
grundegenskaper – mångsidighet – 
bedöms, delas in i två delar, grytdelen 
är gemensam för både fält- och 
skogsprovet. Den genomförs i provgryt 
under sommarhalvåret, här bedöms 
hundens sök, skall, jaktlust och skärpa 

i grytet. I samband med grytdelen görs 
även ett vattenmoment där hunden 
ska visa hög vattenpassion. Drevdelen 
görs under hösten och vintern. Vid 
fältprovets drevdel släpps hunden på en 
uppstött fälthare på ett öppet fält och 
hundens drevarbete på löpan bedöms. 
Vid skogsprovets drevdel får hunden 
söka fritt i skogen och driva det vilt den 
påträffar. Hundens sök och drevarbete 
bedöms. Under hela proven bedöms 
hundens följsamhet. I samband med 
anlagsproven kontrolleras hundarnas 
tandstatus och bett samt mankhöjd och 
bröstomfång. Ett skottfasthetstest görs 
också.

Speciella grytjaktsprov i naturgryt finns 
för alla grythundsraser. Provet finns 
i två varianter, ett för rävsprängare 
och ett för förliggare. Vildsvinsprovet 
för tysk jaktterrier sker på frilevande 
vildsvin och reglerna är samma som för 
wachtel-hundarna, hunden ska visa sin 
vilja och förmåga att söka, ställa, driva 
eller spränga vildsvin. Många jaktterrier 
startar också på viltspårproven som är 
gemensamma för alla raser.

Elitprovet är slutprovet för den 
färdiginjagade och kompletta tyska 
jaktterriern. För att få starta ska hunden 
ha minst ”mycket bra” på anlagsprov 
skog eller fält och ”godkänd” i 
anlagsklass på viltspårprov. Provet 
består av två delar som kan göras 
vid olika tillfällen. Vid apport- och 
lydnadsdelen ska hunden apportera 
en fågel på simdjupt vatten samt 

visa prov på lydnad (sitt, fot, ligg 
etc.). Vid drevdelen ska hunden 
prestera flera drev och visa upp 
bl.a. bra sök, förarkontakt och 
skalldrivningsförmåga. 

På kontinenten startas många 
jaktterrier på ett fullbruksprov som 
innehåller många olika moment med 
fokus på spår, apportering och lydnad. 
Ett inofficiellt svenskt fullbruksprov 
finns sedan några år.

Att skaffa en tysk jaktterrier
Om du vill ha en tysk jaktterrier ska 
du givetvis välja valp så att du har goda 
möjligheter att få den toppenhund du 
vill ha. Var noga med att kontrollera 
föräldradjurens jaktliga meriter 
och eventuella tidigare kullar. Tysk 
Jaktterrier Klubbs avelsråd och 
valpförmedlare kan ge dig råd. För 
att valpkullar ska förmedlas genom 
klubben gäller att båda föräldrarna ska 
ha meriter från anlagsprov, vildsvins- 
eller grytjaktsprov, minst ett andrapris 
på utställning, korrekt tandstatus och 
vara DNA-testade för linsluxuation.

Du bör också vara medveten om att en 
tysk jaktterrier ställer krav på dig som 
hundförare. Jaktterriern behöver en 
konsekvent uppfostran och dressyr för 
att komma till sin rätt. Den är mycket 
duktig på att utnyttja ägarens fel och 
brister. Att ha tidigare erfarenhet av 
hundar är en stor fördel när du skaffar 
dig en tysk jaktterrier. 

Jaktterrierns jaktlust och arbetsvilja 
kräver att den får regelbunden aktivitet, 
du bör jaga mycket med den och 
aktivera den med motion, dressyr, 
spårträning och liknande under icke 
jaktsäsong.

Foto Anette Andersson. Foto Anette Andersson.

“Många olika provformer finns 
öppna för tysk jaktterrier. Det 
viktigaste för avelsarbetet är 
anlagsprovet som finns i två 

former, skog och fält. 
Anlagsprovet, som är ett 

unghundsprov där hundens 
grundegenskaper – mångsidighet 

– bedöms, delas in i två delar, 
grytdelen är gemensam för både 

fält- och skogsprovet.”

“Man insåg tidigt värdet av 
ändamålsenliga jaktprov. Redan 
1937 hade man anlagsprov och 

fullbruksprov...“
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Den mångsidiga jakthunden
Den färdiginjagade mångsidiga 
jaktterriern kan användas vid ett flertal 
olika jaktformer. Vid de fullbruksprov 
som genomförs i Sverige (inofficiellt) 
och ute i Europa skall hundarna visa att 
de behärskar att jaga ovan och under 
jord samt i vatten. 

En komplett injagad jaktterrier bör lugnt 
och tyst kunna sitta med på jaktpasset 
i skogen eller följa med sin förare vid 
smygjakt. Vid drevjakt skall hunden 
självständigt söka igenom det område 
som man jagar i och med skall driva det 
vilt den hittar mot passkyttar som står 
i förhåll. I vatten skall hunden kunna 
söka av mindre vattenområden och stöta 
upp viltet ur vattnet. Vid grytjakt skall 
hunden söka upp grytviltet och antingen 
driva viltet ut ur grytet alternativt med 
skall visa var grytviltet befinner sig i 
grytet. Den skall även kunna användas 
vid eftersök på skadat vilt. Där kan 
den användas som spårhund efter det 
skadade viltet, men även fungera som 
apportör ovan och under jord samt i 
vatten.

Jakthundstraditioner
Jaktterriern är likt flera andra 
jakthundsraser från Tyskland t.ex. 
tysk wachtelhund och de tyska 
vorstehraserna avlade för den jakt- 
och jakthundstradition som finns 
där. I Tyskland är traditionen att man 
använder sina hundar till all slags jakt. 
Detta innebär att man vid jakt på t.ex. 
vildsvin kan se flera olika hundraser 

även sådana som ursprungligen inte 
avlats för jaktformen som t.ex. taxar 
och brittiska terrierraser. Alla hundar 
förväntas kunna utföra enklare 
eftersöksarbeten. 

Den kontinentala jakthundstraditionen 
kan jämföras med den brittiska 
jakthundstraditionen som bygger på 
specialiserade jakthundsraser som 
är avlade för ett speciellt villebråd 
eller jaktform. Ett exempel på den 
brittiska jakthundtraditionen är de 
brittiska stående fågelhundarna, som 
ursprungligen endast avlades för att 
stå för fågel och att på kommando 
stöta upp fågeln. Apporteringen av den 
skjutna fågeln gjordes med en retriever, 
även den en specialiserad hundras för 
apportering efter skott. De brittiska 
jagande terrierraserna, till skillnad från 
den tyska jaktterriern, är specialiserade 
att användas vid grytjakt. 

Man kan då fundera över om det även 
finns en nordisk jakthundtradition, 
och det finns det. Den nordiska 
jakthundtraditionen går långt tillbaka i 
historien med jakthundar av spetstyp, 
t.ex. norsk gråhund, norrbottenspets och 
finsk spets. Dessa hundar användes vid 
jakt på vilt (skogsfågel, olika rovdjur och 
älg) som står för hunden samtidigt som 
den skäller ståndskall. En utmärkande 
egenskap hos spetshundarna är hög 
bytesmedvetenhet, vilket innebär att 
hundarna efter ett tag väljer att jaga 
det vilt som fälls för den. När man 
jagar in en hund efter den nordiska 
jakthundstraditionen är det viktigaste att 

man jagar mycket med hunden och ju 
mer vilt som fälls för hunden desto mer 
kommer den att föredra att jaga det viltet 
som fällts. Detta sätt att jaga in hundar 
har senare använts vid injagning av t.ex. 
stövare med blandad framgång. 

Att jaga in en jaktterrier efter den 
nordiska jakthundtraditionen är 
inte särskilt lämpligt om syftet är att 
jaga in en mångsidig fullbrukshund. 
Främst eftersom jaktformerna som 
en fullbrukshund skall behärska är så 
många att injagningen bör vara mer 
strukturerad.

 
Provformer för den mångsidiga 
fullbrukshunden – nationellt och 
internationellt
Fram till för bara några år sedan var 
den som ville meritera sin jaktterrier 
vid fullbruksprov hänvisad till att 
starta vid något av de fullbruksprov 
(Gebrauchsprüfung) som anordnades i, 
framför allt, Tyskland och i Österrike. 
Ett Gebrauchsprüfung genomförs 
under två dagar. Hunden skall visa 
att den behärskar de jaktformer som 
förväntas av en mångsidig jakthund. 22 
olika moment bedöms varav 5 moment 
överförs från tidigare utförda anlagsprov 
och 3 moment är frivilliga. Syftet med 
dessa fullbruksprov är att uppmuntra 
till och framhålla förståelsen för dressyr 
av lämpliga jakthundar och jag anser 
att provformen främst prövar hundens 
mentala styrka och dresserbarhet. Två 
hundar uppfödda i Sverige har startat 
och även tagit pris, 2007 och 2011 vid 

Soträvens Aska apporterar i vatten. Foto Jack Viberg.

Tysk Jaktterrier 
  - den mångsidiga fullbrukshunden
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fullbruksprov i Tyskland för jaktterriers. 
Dessa hundar är Pax Mariae Femina 
(e: Xillo von den Recknitzwiesen u: 
Gamekeeper’s PR Zäta) med 292p 
(1:a pris) och Hivlingens Örja (e: Blitz 
von der Seveniger Mühle u: Elfi vom 
Antrefftal) med 305p (1:a pris).

Årligen arrangeras det internationella 
jaktprovet Arbeit nach dem Schuss 
(Europapokalen) av Internationaler 
Verband für Deutsche Jagdterrier 
(IV-DJT), vilket är en internationell 
sammanslutning av jaktterrierklubbar 
från Europa. År 2012 arrangerades 
Europapokalen i Sverige, vilket blev 
en stor framgång för såväl den svenska 
rasklubben som de svenska startande 
ekipagen. Av totalt 14 startande 
ekipage var fyra ekipage från Sverige. 
Tre av dessa gick till pris. De svenska 
pristagarna var Soträven’s PB Aska (e: 
Pepe vom Lindenwald u: Grekas’ Bina) 
med 132p (1:a pris), Viltskräckens XA 
Svante (e: Viltskräckens Gb Xanto u: 
Ayka von der Seveniger Mühle) med 
118p (2:a pris) och Dunklets Rosa (e: 
Parlour’s Bocelli u: Kettu Express Ester) 
med 98p (3:e pris). Därutöver har 
ytterligare två hundar uppfödda i Sverige 
startat vid Europapokalen; Hivlingens 
Örja med 124p (1:a pris) 2009 i 
Österrike och Grekas’ Bina (e: Kroll vom 
Amtsberg u: Alice) med 114p (3:e pris) 
2013 i Schweiz.

Sedan år 2010 finns det möjligheter 
för alla terrierraserna att starta vid 
inofficiellt fullbruksprov i Sverige. 
Provet har det tyska fullbruksprovet 
som förebild, men genomförs under 
en dag. 16 moment bedöms varav 
fem moment förs över från tidigare 
genomfört anlagsprov. Fyra hundar har 
fram till idag startat vid det svenska 

fullbruksprovet varav tre har gått till 
pris. Dessa är Hivlingens Örja med 
244p (1:a pris), Hivlingens Ymer (e: 
Gamekeeper´s Nando Xilloson u: Elfi 
vom Antrefftal) med 225p (3:e pris) och 
Grekas’ Blanka (e: Kroll vom Amtsberg 
u: Alice) med 214p (3:e pris).

Dressyr och injagning
Dressyr och injagning liknar till stora 
delar matlagning. Det finns olika sätt 
att arbeta med hundar och lyckas man 
så har man gjort rätt. Utifrån mina 
erfarenheter brukar jag rekommendera 
hundägare som har ambitioner att 
dressera och jaga in en fullbrukshund, 
att arbeta med fyra olika moment, 
förutom allmän lydnad. De fyra 
momenten är passivitet, miljöträning, 
apportering och spårning.

När det gäller passivitet bör målet vara 
att hunden reagerar med att bli passiv 
när den upplever olika retningar, som 
t.ex. skott, föremål och djur i rörelse, 
blänkande vattenytor m.m. Att lära 
hunden att bli passiv är lättare ju 
yngre hunden är. Jag brukar använda 
habituering, d.v.s. upprepning av 
retningen till dess hunden inte längre 
reagerar. Det jag bestämt brukar avråda 
folk från är lek med pinnar och bollar.

Miljöträning är en del av 
passivitetsträningen. Hunden skall vara 

så van vid att vistas i olika miljöer, skog, 
fält, stadsmiljö, bussar, tåg m.m. att den 
inte reagerar på miljön. I den injagning 
som jag gör med mina egna hundar är 
målet att hundarna inte skall ha några 
förväntningar oavsett miljö. Inte ens i 
den miljö som de senare kommer att få 
jaga i.

Apportering anser jag vara det 
svåraste att lära en hund. Det finns två 
huvudprinciper inom apportering där 
den ena bygger på hundens egen vilja att 
apportera olika föremål och vilt till dess 
förare. Den andra metoden bygger på att 
hunden lär sig att den måste apportera 
föremål och vilt till dess förare. Jag 
kommer inte att redovisa hur man går 
till väga vid de olika metoderna. Min 
erfarenhet är dock att lära en jaktterrier 
att apportera tar tid. För mig brukar 
det ta ungefär ett halvt år med daglig 
träning för att apporteringen skall vara 
helt befäst.

Spårningen kan göras efter människor 
och djur, med eller utan blod. Viktigast 
är att hunden förstår att den skall följa 
den vittring som man satt den på att 
spåra.

När hunden kan alla dessa saker 
kommer ett skede i injagningen som är 
otroligt roligt och stimulerande. Då sätts 
alla momenten samman i de helheter 
som kommer att dyka upp under 
praktisk jakt och under jaktprov.

Dan Lindström

Jaktnästets Akta. Foto Anette Andersson.

“Utifrån mina erfarenheter 
brukar jag rekommendera 

hundägare som har ambitioner 
att dressera och jaga in en 

fullbrukshund, att arbeta med 
fyra olika moment (...) passivitet, 

miljöträning, apportering och 
spårning” 

Foto Anette Andersson.

”I Tyskland är traditionen att 
man använder sina hundar till 

all slags jakt....”
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Genomgång inför prov vid sommarträffen. Foto Maria Michelfelder.

Tysk Jaktterrier Klubb www.tjtk.se

Välkomna!

BIR (t.v) och BIM (t.h.) vid utställningen 
2014. I mitten domaren Bernhard Haus. 

Foto Peo Möller

TJTKs ordförande Johan Sonesson. 
Foto Peo Möller.

Tysk Jaktterrier Klubb bildades 1980 
och är en rasklubb under Svenska 
Kennelklubben, SKK.

Klubben har ca 500 medlemmar och 
tre lokalavdelningar (Södra, Västra 
och Östra). Lokalavdelningarna 
erbjuder provmöjligheter och andra 
aktiviteter. Varje år bjuds också alla 
medlemmar in till sommarträff där 
man inte bara kan träffa och prata 
med andra tysk jaktterrierägare under 
trevliga former utan också gå prov 
och träna med hundarna. I samband 
med sommarträffen anordnas även 
rasspecialen, en utställning enbart för 
tysk jaktterrier med domare som är 
särskilt tränade för vår ras.

Klubbens tidskrift heter Jaktterriern 
och utkommer 1-2 gånger per år med 
reportage, provresultat och information 
om vad som händer i klubben. På 
hemsidan tjtk.se finns mer information 
om allt som klubben har att erbjuda.

Internationella förbundet för 
tysk jaktterrier
Tysk Jaktterrier Klubb är medlem 
i det internationella förbundet för 

tysk jaktterrier (IV-DJT). Förbundet 
är en del av FCI-organisationen 
och har 12 fasta medlemsländer 
och 3 provmedlemmar. Det finns 
en ambition inom förbundet att 
harmonisera avels- och provregler 
mellan länderna för att underlätta 
avelsutbyte, men olikheter i lagstiftning 
och jaktliga förutsättningar gör att 
det inte alltid är möjligt. Förbundet 
träffas en gång per år för att diskutera 
avels- och jaktprovsfrågor och i 
samband med mötet hålls också det 
årliga internationella provet för tysk 
jaktterrier ”Europapokalen”. 2012 var 
Tysk Jaktterrier Klubb för första gången 
värd för provet som då hölls i Skara och 
blev en succé med 14 startande hundar 
från fem olika länder.

Sommarträff och rasspecial 2014
17-20 juli arrangerade Södra LA 
årets sommarträff i Bassholma med 
möjlighet till träning och prov i 
träningsgrytet, träning i vildsvinshägn, 
viltspårprov, skyttesimulator och 
klubbmästerskap. Rekordmånga 
medlemmar slöt upp och fyllde 
fältet vid Bassholma Jakthundscenter 
med husvagnar, tält och hundar. På 
lördagens grillkväll fanns 150 personer 

på plats. Resultatet efter helgens prov 
blev 19 godkända grytanlagsprov, 10 
godkända viltspårprov anlagsklass och 
3 förstapris i öppen klass. På söndagen 
anordnades officiell utställning med 
rasspecialisten Bernhard Haus, kassör 
i tyska klubben för tysk jaktterrier 
(Deutscher Jagdterrier Club e. V.) och 
generalsekreterare i internationella 
förbundet IV-DJT, som domare. 
Totalt 63 hundar var anmälda. BIR 
blev DKV-13 J NUCH Hill Bukowa 
Ostoja (e: Szejk Lisia Przygoda u: Dina 
Bukowa Ostoja), ägare Trude Granhus, 
och BIM Soträvens Babben (e: Addis 
vom Ostpreussenland u: Grekas Bina), 
ägare Joakim Dalsgaard.

Kontakt
För att komma i kontakt med klubben, 
kan du ringa eller skriva till: 
Sekreterare Terese Klintström,  
tel. 070-4991821,  
e-post sekreterare@tjtk.se  
Ordförande Johan Sonesson,  
tel. 070-5188589,  
e-post ordforande@tjtk.se.

Hemsida: tjtk.se
PlusGiro 197174-6.

Medlemsavgiften till TJTK är

350 kr för ordinarie medlem
50 kr för familjemedlem.

Som medlem får du bl a Jaktterriern 
som är Tysk Jaktterrier Klubbs 

tidskrift, som utkommer 
1-2 gånger per år.

Se även klubbens hemsida för fina 
Tysk Jaktterrierartiklar!


