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Skapa positiva hundmöten
för din valp!

Några hävdar att det är viktigt att valpar får träffa så
många hundar som möjligt för att ”lära sig språket”.
Andra menar att det är tryggare att välja ut en liten
grupp hundar som får utgöra umgängeskretsen.
De flesta ligger kanske i mitten på skalan och
låter hunden hälsa på andra ”när det känns bra”.

Välj hellre
lekkompisar i
samma storlek
för att minska
risken för
skador.
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Etrygghet. Hundar som känner sig trygga och harmoniska
n viktig övergripande del att eftersträva i hundmöten är

behöver varken agera offensivt eller defensivt. Ju fler positiva
erfarenheter din hund får av andra hundar, desto större chans
att känslan överlag kring hundmöten blir lugn och harmonisk.
Samtidigt kan en enda negativ händelse sätta spår för resten
av hundens liv.

Känslighet under den första tiden
Under valpens första veckor efter att den lämnat sin mamma
och sina syskon är den extra mottaglig för att präglas och därmed extra känslig för det som händer. Fram tills hunden har
fullt vaccinationsskydd finns det dessutom ytterligare hänsyn
att ta i valet av valpens lekkamrater, inte minst med tanke på
att det tyvärr smugglas in en hel del hundar från utlandet.
När valpen är så liten är det också viktigt att tänka på att
den får leka med hundar i ungefär samma storlek, så att den
klarar även lite hårdare tag i leken, utan att skada sig. Har du
en hund av en liten ras, så är detta förstås viktigt att tänka på
även i framtiden och har du en hund som blir stor, så har du
på motsvarande sätt ett viktigt ansvar om du låter den hälsa på
betydligt mindre hundar.

Bruks

Lär din hund att skvallra
Olika hundindivider reagerar väldigt olika vid hundmöten.
Oavsett hur din valp känner inför mötet, så kommer du alltid
ha stor nytta av att den i första hand söker sig nära dig vid
åsynen av en annan hund. Detta kan du enkelt träna in genom
så kallad skvallerträning, vilket innebär att du så fort din hund
ser en annan hund matar den med riktigt gott godis.
När den här övningen introduceras ska din hund alltså inte
prestera något för att få sin belöning, utan du ser genom ditt
matande till att din hund får tanken ”Där går en annan hund,
då kommer matte ge mig godis”. Om du arbetar med detta regelbundet och målmedvetet så finns det stor chans att din hund
så småningom spontant kommer söka upp dig med blicken när
den andra hunden dyker upp – och det är ur detta fenomen metoden fått sitt namn genom att hunden skvallrar: ”Titta matte,
där går en annan hund. Nu ska jag få godis!”
Matandet kan också ha en avledande effekt i möten som din
hund upplever som jobbiga, exempelvis när andra hundar
kommer närmare än vad din egen hund uppskattar. Dels betingar du mötet till något positivt och dels förhindrar du att
din hund befäster oönskade beteenden eftersom det är svårt att
skälla eller göra utfall samtidigt som man äter gott godis. Om
du har en mer osäker och reaktiv hund är det därför A och O
att alltid ha godis i små lättsmälta bitar lättillgängligt – eller en
mjukosttub – så att du snabbt kan avleda hunden vid oväntade
händelser. Det kan tyckas omständigt, men du får påminna dig
om att varje gång din hund skäller eller gör utfall mot en annan
hund, så blir beteendet lite mer befäst genom att det repeteras.
Genom avledande godis (eller leksak om den föredrar det) så
kan du förebygga så att hunden överhuvudtaget inte får någon
chans att träna på de beteenden du inte vill se mer av.

HUNDEN

Fria möten
Kopplet kan ibland kännas som en trygghetsfaktor för att inledningsvis se hur hundarna reagerar på varandra, men i de
allra flesta fall blir det istället något som begränsar hundens
chans att använda sitt kroppsspråk. Dessutom kan känslan av
att sitta fast göra att din hund blir onödigt spänd. Använder
du halsband istället för sele så kan trycket mot halsen förstärka
eventuell anspänning gentemot den andra hunden.
Ett gott alternativ är istället att inledningsvis gå en bit tillsammans med hundarna kopplade och utan att de når fram till varandra. På så vis får de chans att kolla av varandra under mer
avslappnade former och ni ägare får lite mer underlag för att
avgöra om det kan vara lämpligt att hundarna hälsar. Denna
procedur kan även vara mycket lämplig att göra med hundar
som du vet att din hund kommer träffa mycket framöver, så att
det första mötet blir en positiv och avslappnad upplevelse att
bygga vidare på. Känns promenaden avslappnad och ni väljer
att släppa hundarna tillsammans, så tänk på att ta av både
halsband och sele så att hundarna inte kan fastna i varandras
utrustning med tänder eller tassar då de leker.
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Prioritera din egen hund!
I takt med att din valp växer upp till en vuxen hund kan dess
känsla för främmande hundar förändras. Träna dig själv på
att tolka din hunds signaler – och undvik att andra hundar
kommer fram om din hund ser ut att ogilla situationen. Det
kan vara svårt ibland då andra hundägare kan vara påstridiga
om att hundarna ska hälsa, men det är viktigt att du prioriterar
din egen hund. Ett enkelt sätt att förebygga oönskade hälsningar kan vara att ta ut avståndet till mötande hundar så att
den andra ägaren förstår att det inte är okej att släppa fram sin
hund utan att ni hinner kommunicera med varandra. ¨

