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DOMMERUDVALGETS ORDFORKLARING (TERMINOLOGI) 
 

Aggressiv  Angribende, udfordrende, pågående, kamplysten 
 
Aktion Anvendes til beskrivelse af bevægelsesmønstret (betyder egentlig 

handling). 
 
Animere Opmuntre, opfordre. 
 
Appel Lydighed. God appel vil sige, at hunden reagerer hurtigt på de givne 

kommandoer. 
 
Apportere Bringe til (latin: ad (til) portare (bære). Finde og bringe dødt eller 

anskudt vildt. 
 
Avance (Fransk: avancez = ordre om at gå frem). Avanceringen er perioden fra 

hunden, efter ordre til at gå frem, udløser standen, indtil den bevidst 
afslutter med at bringe fuglen (e)på vingerne, dvs. rejser fuglen (e).   
En avance kan – modsat rejsning – være resultatløs. 
En avance kan medføre, at fuglen undviger, så hunden må søge at sætte 
den igen, dvs. tage ny stand. 
En avance skal være tilpasset således, at skytten kan følge med, således 
at fuglen bringes på vingerne inden for skudhold. 
 

Blinke Hunden tager ikke stand ved fært af fugl, men søger i stedet tilbage til 
sin fører. Ordet bør ikke bruges, beskriv hellere situationen. 

 
Faldapport Jf. knaldapport. Ordet har tidligere været anvendt til at beskrive 

situationen, hvor en hund respekterer opflugt og skud, men går efter 
fuglen, når den falder. Må ikke anvendes. I stedet bruges ordet 
knaldapport.  

 
Format  Omfatter søg, fart og stil under ét. 
 
Fært Lugt af vildt. Lugten følger luftstrømmen på en sådan måde, at hundens 

næse kan opfange den. 
 
Gå fugl op Bruges om en bevidst handling, hvor hunden jager fuglen op. 
 
Halesøg Udtryk for manglende selvstændighed. Lader makker om søget og følger 

efter denne. 
 
Kataleptisk stand Den stående hunds stivnen i den øjeblikkelige stilling den har, idet den 

pludselig får fært (sjældent anvendt udtryk). 
 
Knaldapport Hunden er efter rejsning rolig i opflugt, men går uden tilladelse i skuddet 

for at apportere den skudte fugl. 



 
Kontinuerlig Om søg: Vedvarende, sammenhængende. 
 
Kovending Hunden vender forkert i modvindskrydssøg, dvs. hunden vender bagover 

med vinden og mister derved terræn. 
 
Krydssøg Krydssøg kaldes en hønsehunds søg, når hunden, efter at være sluppet, 

først søger ud til den ene side i skrå retning fra føreren, og, når den er 
kommet et passende stykke ud, eller markens grænser er nået, vender i 
søgets retning (ikke kovending)og fortsætter skråt fremad i modsat 
retning, indtil den er kommet ligeså langt på den anden side af føreren, 
der bevæger sig frem i en lige linie i søgets midte. Et krydssøg kaldes 
”stort” eller ”vidtgående”, når hunden slår langt ud i søget og ”fladt”, 
hvis vendingen foretages i en meget spids vinkel, så hunden ikke 
kommer ret langt frem i søget, hvilket dog kan skyldes træthed selv hos 
gode hunde. Der skelnes mellem ”hurtigt” og ”langsomt” krydssøg. En 
hunds krydssøg må altid afpasses efter terrænets beskaffenhed og må, 
selv om et stort søg er ønskeligt, ikke foregå f. eks. på begge sider af et 
hegn, så føreren mister følingen med hunden. Et godt udført krydssøg er 
en af hovedbetingelserne for en hønsehunds anvendelighed. 

 (A. P. Nørlund fra Dansk Jagtleksikon 1944) 
 
Let fugl Sky, evt. nyslået fugl, som hurtigt løber væk og flyver op. 
 
Liggende stand Hunden lægger sig umiddelbart ved kontakt med fugl. Denne form for 

stand er ikke ønskelig. 
 
Markere Hunden reagerer og stopper p ved fært. 

Hunden markerer, hvor én eller flere fældede fugle falder i terrænet, og 
søger bevidst ud til faldstedet (-stederne). 

 
Medvindssøg Føreren sender hunden ud i medvind. I det gode og velanlagte 

medvindssøg går hunden langt ud for at hente vind for derefter – enten 
spontant eller på førerens fløjtesignal – at vende og komme tilbage mod 
føreren i et veltilrettelagt modvindssøg. Et godt medvindssøg kan 
fortælle meget om hundens format. 

 
Parhøns Udparret hane og høne af agerhøns om foråret. 
   
Prelning Enhver forfølgelse af op- eller overflyvende fugle. Hårvildt prelles ikke, 

men forfølges – hunden ”går efter”. 
 
Respekt Bruges både om situationer, hvor en hund viser respekt for stående 

makker, og i situationer, hvor en hund respekterer opflugt og skud. 
 
Reviering Afsøgning af et område = søg. Kræver en nærmere beskrivelse af 

revieringen. Ex.: planløs, snæver, åben, udmærket, dækkende osv. 
 
Ringning Bør ikke anvendes som beskrivelse, selve situationen bør beskrives. 

Hunden ringer, når den går rundt om den trykkende fugl i stedet for at gå 
præcist og direkte frem mod den. 

 Ringning er normalt en uønsket egenskab. 



 
Rode Hunden går længe og nusser på samme sted. Gentagen roden kaldes 

populært ”at nusse”. 
 
Ruse Prelning i skuddet. Bør ikke anvendes, situationen skal beskrives. 
 
Sekundering Hunden ser en anden hund i stand og bliver stående roligt og stirrer på 

den. Sekundering kan være spontan eller på kommando. 
 
Skudrædhed Hunden reagerer frygtsomt på skudafgivelse – bliver trykket. 
 
Stand Instinktiv handling, hunden er klar over, at den har vildt foran sig og 

bliver som hypnotiseret stående og med næsen (og/eller øjnene) vendt 
(pegende) mod vildtet. 

 
Stiksøg Hunden søger ret frem i terrænet uden hensyntagen til vind og efterlader 

større uafsøgte dele af det anviste terræn. 
 
Stil Det æstetiske indtryk af hunden i arbejde under hele afprøvningen. En 

god stil omfatter galop med tilpasset hovedføring og livlige 
halebevægelser. Standen hører også ind under stilbegrebet. Den skal 
være stram – som frossen – og halen bør helst være i ro. 

 
Stjæle stand En bevidst handling, hvor en hund går forbi/frem foran en stående hund 

og dermed evt. ødelægger situationen for denne (manglende respekt). 
 
Stødning En stødning er en uforsætlig handling fra hundens side. Stødning kan 

forekomme under alle vindforhold. Stødning forudsætter, at hunden ikke 
forinden har været i kontakt med fuglen. Hundens reaktion, når fuglen 
letter, skal noteres i kritikken. Anvendes ordet stødning, skal der en 
supplerende forklaring til, således at ingen er i tvivl om, hvad der er sket. 

 
Sæde Stedet, hvor vildtet har ligget. 
 
Søg Afsøgning af anvist terræn for at finde det vildt, som måtte være der. 
 
Tom stand Er et ord, som ikke må benyttes i kritikker. Brug i stedet ”stand uden 

resultat”, ”stand uden påvisning af vildt”. 
 
Trykke Vildtet bliver liggende uden at røre sig, antagelig som følge af hundens 

overraskelsesmoment, idet fuglen ikke ser en anden forsvarsmekanisme 
end at blive liggende (kan være en hypnotisk tilstand). 

 
Vildtskyhed Hunden søger bevidst at undgå at komme i kontakt med vildt, eller 

forlader det. Et farligt prædikat at hænge på en hund. Beskriv hellere 
situationen. 

 
 
28.11.2005 


