träning

Vems råd
SKA JAG FÖLJA?
Det finns mängder med ”sanningar” i
hunderiet och som novis inom ett visst
område kan det vara svårt att veta vilka
råd som är kloka att följa. Särskilt svårt
blir det om vi stöter på problem av allvarligare karaktär, som ger känsla av
maktlöshet och hopplöshet. I det skedet
vill vi ju så gärna hitta ”rätt svar”, vilket
kan göra oss mindre förnuftiga än vad vi
brukar vara.
TEXT: JENNY WIBÄCK FOTO: ISTOCK PHOTO

VEM ÄR KÄLLAN?
I takt med att allt mer information finns lättillgänglig på nätet så blir det samtidigt svårare att sålla. Behovet av källkritik
växer sig allt starkare – precis som i samhället i stort. För den
skickliga och envisa skribenten kan rollen som hundexpert
växa fram bakom en datorskärm, med total avsaknad av verklighetsförankring. Inte heller behöver 30 års hundägande betyda att personen ifråga är särskilt kompetent på sitt område. En
klok utgångspunkt kan vara att söka rekommendationer från
någon annan, än den som tillhandahåller själva tjänsten. Gå
gärna ”omvägen” via en annan hundägare som du har förtroende för och med erfarenhet inom det område du behöver hjälp
med. De allra flesta titlarna i hundvärlden är nämligen helt
oskyddade. Vem som helst kan kalla sig instruktör, hundförare, hundpsykolog eller expert.
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värr åtskilliga exempel på hundägare som har gått emot sin
magkänsla och behandlat sin hund illa, för att en auktoritet
rått dem till det. Inte sällan tillsammans med hotfulla budskap om att ”om du inte gör så här så kommer det att bli ännu
värre”. Ibland handlar det om sammanhang där hunden inte
ens behöver vara och vi startar konflikter med våra fyrbenta
vänner, helt i onödan. Reflektera ständigt kring vad du faktiskt gör med och mot din hund och var noggrann med att
inte köpa argument som helt saknar orsaksanalys. En seriös
coach känner till begränsningarna i sin egen kompetens och
är öppen för en helhetssyn som innefattar andra professioner,
som exempelvis en veterinär som först och främst kan utreda
hur hunden egentligen mår.
Inom vår egen organisation, Svenska brukshundklubben, har
vi tillgång till en stor och bred kunskapsbank. Alla instruktörer på din lokalklubb kan såklart inte exakt samma saker, men
de har en omfattande utbildning med mycket hundkunskap i
botten och de har det viktiga kontaktnätet för att kunna hänvi-

Även om du bara varit hundägare ett fåtal dagar, så har du
förkunskaper från livet i stort, som du kan ha användning av.
Exempelvis har du orsaker och argument till ditt val att bli
hundägare och du har etiska ramar kring hur du vill behandla
andra levande varelser. Dessutom känner du dig själv och vet
vad du motiveras av och mår bra av. All denna kunskap är
viktig att utgå från när du sållar den information du får kring
din hund och kring er träning. Den där ”magkänslan” som
kan tyckas orelevant i rollen som novis, säger något till dig
och om dig.
Som hundägare har du inte enbart ansvar för vad din hund
kan orsaka andra, utan du har också ett stort och viktigt ansvar för vilka sammanhang din hund försätts i. Det finns ty-
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HUR KÄNNS DET I MAGEN?
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Om något låter för bra för att vara
sant, så är det förmodligen det också.
sa vidare, när det dyker upp frågor utanför det
egna kompetensområdet. Genom att ta chansen
att träffa och prata med de olika instruktörerna
på klubben så ökar du dina förutsättningar för
att få en kursledare som du trivs med och som
har förmåga att ge dig och din hund det ni behöver, just nu.

VAD ÄR JAG EGENTLIGEN UTE EFTER?
Försök att konkretisera för dig själv vilken typ
av information du egentligen söker. Är du ute
efter att lära dig ett visst koncept, eller söker du
en coach som är duktig på att hitta lösningar
som passar just dig och din hund, utifrån hur
er livssituation ser ut just nu? Båda inriktningarna kan vara seriösa, men de ger väldigt olika
saker. Den förstnämnda handlar om att ta del
av någon annans framgångskoncept och få råd
utifrån temat ”Så här hade jag gjort”. Det kan
till exempel röra sig om en viss träningsmetod i nose work, ett
handlingssystem i agility, eller en strategi för spårarbete. Det
sistnämnda handlar mer om att hitta någon som kan främja
din allmänna motivation och kunskapsutveckling inom din
hobby och det krävs i regel en person som är minst lika intresserad av människor som av hundar.
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och stärker er förståelse för varandra, eller får det snarare
motsatt effekt?
Det finns två gamla ordspråk om människor som är väl värda att påminna sig om i detta sammanhang: Om något låter
för bra för att vara sant, så är det förmodligen det också. Och
där förnuftet slutar tar våldet vid. De sistnämnda orden avslutar också Svenska brukshundklubbens dressyrpolicy, som
alla instruktörer inom organisationen är ålagda att följa. En
stor fördel i att vända dig till din lokala brukshundklubb är
att där finns ett brett kontaktnät med olika kompetenser och
erfarenheter inom hundträning och hundägarutbildning. n
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TA ANSVAR FÖR DIN HUND GENOM ATT TÄNKA
EN EXTRA GÅNG

Fundera alltid på hur såväl ditt eget som hundens mående
påverkas av det du gör. Gör du något som bygger er som team

TRÖTT? ETT ÅR ÄLDRE? ... ELLER STEL?

För sunda och flexibla leder
idag och imorgon

Ta fram leken och glädjen hos hundarna på nytt!
Flexadin Advanced, unikt dietiskt fodertillskott som ger exceptionellt stöd till leder drabbade av artros.
Unik och innovativ formula med odenaturerat kollagen typ II (UCII), vitamin E och omega-3-fettsyror.
Flexadin Advanced för alla hundar. Smakliga tuggtabletter, endast en per dag oavsett vikt.
Du köper Flexadin Advanced hos din veterinär.

www.myhappypet.se
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