ATT GÅ FINT

Många är de hundägare som
kommer till en kurs och främst
vill ha hjälp med sin hund som
ständigt drar i kopplet när de
är ute på promenad. De flesta har provat olika sätt att lära
hunden att gå fint, men utan
att det gett önskade resultat.
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Bruks

arför drar hunden i kopplet så den håller på att strypa sig
själv då? Ja, det finns många olika anledningar som kan
motivera hunden att komma framåt. Och om den drar i kopplet och kommer framåt så får den ju belöning för beteendet.
När så hunden lyckats komma framåt och blivit belönad några
gånger så vet den att den kan… och det brukar räcka.

att få mera. Då kan vi se att hjärnan är påkopplad och hunden
anstränger sig att förstå vad det är som gör att du blir så här
trevlig. Gör det inte svårare än att 4 av 5 övningar lyckas.

HUNDEN

BYT METOD

När hundägare kommer till mig och ber om hjälp brukar jag
börja med att fråga hundägaren ”hur har du tränat tidigare?”.
Detta gör jag för att det är dags att prova någonting nytt om de
inte haft framgång med den tidigare metoden och nu kommit
för att få hjälp. Så utifrån vad hundägaren berättar så brukar
jag föreslå en metod som skiljer sig från det som provats tidigare.
När människan ändrar sig så ändrar sig också hunden och vi
kan lära in nya färdigheter. Men att bryta sina egna invanda
mönster är bland det svåraste för oss, och det är troligen en av
de vanligaste anledningarna till att vi inte når framgång i den
här träningen. Vi ser inte oss själva och vi halkar helt enkelt
tillbaka till våra gamla vanor, och då gör hunden det också.

TYDLIGA SIGNALER
När vi börjar inlärningen med en ny metod behöver vi tänka
på att det ska tränas många gånger varje dag i korta, korta
pass – och där emellan måste både hund och förare få vila sig.
Ingen av oss orkar hålla koncentrationen uppe längre stunder
när vi lär oss någonting nytt och ingen orkar vara superkonsekvent hela tiden. Därför brukar jag rekommendera hundägare
att i början sätta på hunden både halsband och sele när man
går ut på promenaden. Till att börja med sitter kopplet i selen,
tills hunden har fått göra sina mest trängande behov och sedan
kopplar vi om i halsbandet när vi börjar träna ”gå fint” en kort
stund. Tänk på att börja i en så störningsfri miljö du kan så
det inte blir för svårt att lyckas. Vi tränar en kort stund och
gör flera korta repetitioner så vi får mycket att belöna. Till
att börja med handlar det bara om att förflytta sig 1–2 steg
med uppmärksamheten riktad mot ägaren och slakt koppel.
När detta lyckas berömmer och belönar du hunden ordentligt.
Hunden ska bli glad över ditt beröm och vilja göra rätt igen för
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MÅNGA KORTA TRÄNINGSPASS

Efter några korta repetitioner kopplar du åter i selen och låter
hunden vila och strosa runt. Hunden förstår snart att det är
skillnad på när kopplet sitter i halsbandet och när det sitter i
selen och successivt förlänger du tiden som hunden ska kunna
gå med kopplet fäst i halsbandet. Successivt kan du också börja
träna i svårare och svårare miljöer. Men gå inte för fort fram!
Var noga med att hunden aldrig ska lyckas dra sig fram till
något den vill ha och träna enligt den metod du valt så du är
konsekvent och tydlig i vad som gäller.
Om du vill ha stöd och hjälp i träningen är du varmt välkommen till våra kurser på Svenska brukshundklubben! n

TIPS PÅ ETT PAR OLIKA METODER
ATT LÄRA HUNDEN GÅ BAKOM FÖRAREN
Det är praktiskt att ha en hund som kan gå in bakom
föraren och behålla sin position där även i stökiga,
trånga miljöer. När hunden har lärt sig detta kan
man be hunden gå ”bakom” när man möter andra
hundar på gatan eller när hunden vill komma fort
framåt och drar i kopplet. Läs mer om detta i boken
”Dra inte i kopplet” av Memea Mohlin.

ATT STANNA ELLER BACKA NÄR HUNDEN
DRAR I KOPPLET
Börja med att lära hunden att vara följsam i koppel
och att följa efter dig när du backar.
Om hunden drar i kopplet för att komma framåt
så stannar du. Om hunden fortsätter att dra för att
komma framåt så backar du. När hunden vänder sig
mot dig och följer efter berömmer du och belönar
hunden när den kommer till dig. Gå sedan framåt
igen och stanna och upprepa föregående om hunden börjar dra i kopplet igen. Om du är konsekvent
brukar de flesta hundar förstå detta snabbt.

