Lek &

belöningsutveckling

För att få en så effektiv träning som möjligt, är det viktigt att hitta riktigt bra belöningar
till sin hund. Detta kan man enkelt göra genom att börja skriva en belöningslista.
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V är: Vad är en belöning? Och vilken belöning är bäst i vilad älskar just MIN hund? Det man också måste fråga sig

ken situation?
Svaret får man helt enkelt fråga sin hund om. Vad är det som
fångar din hunds uppmärksamhet och när ser hunden riktigt
glad ut? Det är lätt att fastna i tänket att man belönar med mat
eller leksak, och sedan försöka hindra hunden från att leka
med andra hundar, bada osv. Här behöver man börja tänka
belöning istället för störning. Vill hunden verkligen hoppa i
vattnet? Använd då detta som belöning!
Ha detta i åtanke när ni skriver er belöningslista. Ta med de
saker som ni vet att er hund älskar allra mest.
Denna belöningslista kan dock komma att förändras, beroende på situation och tidpunkt.

KAMPLEK
I vår träning uppskattar vi om vi kan använda belöningar som
är väldigt enkla för oss att styra över och ta med oss, oberoende på om vi är i skogen, på hundklubben eller i parken.
Därför vill vi gärna att våra hundar tar enkla belöningar,
som kampleksaker och godbitar.
Det går väldigt snabbt och enkelt att belöna med mat och

lek, så därför lägger vi mycket tid på att få våra hundar engagerade i just dessa belöningar.
Vad gällande kamplek så finns det både riktigt heta hundar
som lätt går över i stress och hundar som inte finner något
nöje i leken överhuvudtaget. Dessutom finns det hundar som
rent naturligt leker trevligt och fint. I texten nedan tänkte vi
fokusera på de förstnämnda.
Har du en väldigt kampgalen hund som inte gärna vill släppa,
inte heller för godis?
Då bör du ha två likadana (eller i alla fall likvärdiga) leksaker
som hunden kan byta emellan. Låt hunden dra och kampa med
den ena. När hunden engagerar sig i leken blir du passiv med den
leksaken och tar fram den andra leksaken i andra handen. Retas
lite med leksaken samtidigt som du säger ”Ta den!”.
Upprepa övningen några gånger.
Vill hunden ändå inte släppa den första leksaken? Håll hunden kopplad (du kan stå på kopplet eller låta en medhjälpare
hålla i hunden). När du blir passiv med den första leksaken så
kan du till och med släppa den. Hunden kan då inte springa
runt och fira med den, utan får då större intresse för den aktiva
leksaken i din andra hand.
Får du fortfarande inte önskvärt beteende med
byteshandeln bör du byta till ”tråkigare” leksaker.

hur ska vi få den ointresserade hunden att vilja
leka kamplekar med oss?
Först och främst. Ta fram en leksak som är enkel
att gripa och snäll för munnen, dvs inte för stor.
En gammal strumpa fungerar fint för dom flesta
hundar.
Ta fram godbitar som er hund verkligen älskar
(köttbullar, blodpudding etc).
Håll leksaken med båda händerna framför hunden, håll även i klickern och var beredd att klicka
för varje intresse hunden visar för leksaken.
Börja klicka för duttar med nosen, men höj
snabbt kriterierna.
Blir hunden för passiv? Spring omkring lite med
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träning

leksaken och lek med den själv. Många hundar startar bättre på jaktlekar. Belöna om hunden intresserar sig (och kanske
till och med griper). Bli passiv igen och håll fram leksaken.
Förhoppningsvis har du fått upp aktiviteten något hos hunden
och den blir ivrigare. Börja belöna för gripanden och höj snart
kriterierna att hunden ska dra leksaken lite bakåt. Börja röra
dig själv långsamt bakåt så att hunden måste anstränga sig lite
för att gripa och försök att snabbt diskriminera bort de lösa
betten och bara belöna när du känner att hunden faktiskt har
ett litet drag bakåt. Låtsas tappa leksaken när hunden drar
som hårdast, så att hunden får vinna.
Träna väldigt korta pass. Sätt en timer på ca 1–3 minuter,
och pausa en liten stund mellan träningspassen.
Något man bör tänka på vad gäller kampleksaken är hur
man presenterar leksaken för hunden. Ingen hund tycker

Spring ut och lek
med era hundar!

Glöm inte at t göra leken
rolig även för er själva!
Lek ska vara kul för
alla parter!

man blandar lite olika godisar i en påse, så att de inte riktigt vet vad de kommer att få. Tänk även på att variera
värdet på belöningarna beroende på önskvärd aktivitetsnivå.
Dvs – vill du belöna ett lugnt och passivt beteende så kan det vara smart att ta stora godbitar,
som hunden får tugga länge på, och är hunden
väldigt het och övertaggad? Belöna då med lite
tråkigare godis. Samt motsatt om hunden är
passiv och oengagerad – ta då fram det godaste hunden vet. Man kan alltså styra sin träning
mycket genom att tänka igenom belöningarnas
värde innan träningspasset. ¨

om att få leksaken upptryckt i ansiktet. Dra istället leksaken
efter marken eller låt hunden komma fram till leksaken när du
håller den i handen.
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Förutom kamp så kan det vara enkelt och effektivt att belöna
med olika typer av jaktlekar, tex boll eller frisbee.
Dessa belöningar är väldigt bra när vi vill arbeta hunden
bort ifrån oss, exempelvis på agilitybanan eller liknande.
Som med allt annat finns det också för- och nackdelar med
jaktlekar. Vissa hundar går väldigt högt upp i stress, medan
andra springer efter ”bytet” och sedan vill fira med det själv.
Det man bör tänka på är att inte kasta pinnar, bollar osv i
tid och otid. Utan använd det som belöning vid träning.
Lek ofta, kort och intensivt!

GODIS
Om vi ska gå ifrån leken och
istället titta på det andra som
vi enkelt vill kunna belöna våra
hundar med så handlar det om
godis. Vad tycker egentligen
MIN hund om?
Det är lätt att fastna i hundgodisträsket och bara belöna med
frolic eller leversnittar. Egentligen hade kanske hunden hellre
velat ha blodpudding, råa kycklinghalsar, pannkaka eller tärnad ost?
Ofta uppskattar hundarna om
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