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Att hälsa med alla
tassar på marken
Tex & foto: anna persson

Att lugnt kunna hälsa på mötande människor är inte en
självklarhet. Många hundar hoppar upp för att hälsa
”ansikte mot ansikte”, vilket sällan uppskattas av den
som får ett par hårda hundtassar i magen. Det finns därför
anledning att lära våra hundar att hälsa på ett trevligare sätt.

Hta fall handlar det ”bara” om nedsmutsade eller förstörda
undar som hoppar på människor kan orsaka skada. I bäs-

kläder, men det kan även gå så illa att skada uppkommer eller
att någon blir rejält skrämd. Givetvis är problemet större om
hunden är stor, men även små hundar kan orsaka skada.
Att valpar hoppar när de hälsar upplevs ofta som gulligt
och mötande personer har inget emot att sätta sig på huk
med valpen studsande omkring sig. Några månader och kilon
senare är det inte lika gulligt längre, men hur ska hunden
förstå att det som gått an tidigare plötsligt inte längre är
tillåtet? Bäst är det förstås att redan som valp visa hunden hur
den ska hälsa, men även äldre hundar kan lära sig alternativ
till ett framfusigt hälsande.

Bruks

Bilden är arrangerad.

Lär hunden var tassarna ska vara
Ett mer varaktigt sätt att få hunden att förstå att den inte
ska hoppa, är att lära kommandot ”Ner!” som betyder ”Stå
eller sitt med alla tassar i marken”. I träningen lockas hunden
att sätta upp en tass eller två på föraren som sitter eller står.
Vänligt men bestämt tillbakavisas hunden ner på golvet
samtidigt som kommandot ”Ner!” ges. När hunden står på
alla fyra ska den belönas.
Gör den första träningen enkel för hunden. Var tydlig både
när du tillbakavisar hunden och när du belönar den. När detta
upprepats en tid kommer hunden att förstå vad ”Ner” betyder
och träningen kan då överföras till andra människor. Ordet
”Ner” kan nu användas i förebyggande syfte, dvs att påminna
hunden om att tassarna ska vara i marken – innan den hoppar.
Var observant på när hunden spänner kroppen och gör sig
beredd att hoppa. Belöna rikligt när den sköter sig.

HUNDEN

Konsekvent agerande och nolltolerans

Som så ofta handlar lösningen om att vara konsekvent och
sätta nolltolerans mot hoppandet, samt att istället lära hunden
ett alternativt beteende. Hunden ska aldrig tillåtas att hoppa
eller hälsa framfusigt, inte heller på sin ägare eller andra
närstående (i allafall inte under tiden den lär sig att hälsa fint).
Här gäller det att ägaren är beredd och kan agera i tid, för
att undvika att hunden får möjlighet att utföra den förbjudna
handlingen. Istället bör hunden få lära sig den goda vanan att
stanna vid husse eller mattes sida när en person kommer fram
till dem. För sanningen är ju att hundar inte alls behöver hälsa
på alla de möter. Många tror att man på något vis blidkar
hunden genom att hälsa på den, när det i själva verket kan vara
precis tvärtom.
En bra träningsmetod är därför att lära hunden ordet ”Sitt”
och att sitta kvar under störning. De personer man tränar
med instrueras att inte bry sig om hunden, att inte titta på
eller prata med den. När den mötande personen närmar sig,
stannar hundägaren och säger till hunden att sätta sig. De
två människorna pratar en stund med varandra och hunden
belönas för sitt passiva sittande.

Quick fix med godis
Ett snabbt sätt att tillfälligt komma till rätta med hoppande
hundar är att förse mötande personer med godis så att de
genom att hålla händerna i höjd med hundens huvud kan dela
ut godis och på så vis både dämpa hundens intresse uppåt och
belöna hunden när den står med tassarna i marken. En del
hundar minskar sitt hoppande enbart med denna hjälp, men
de flesta behöver mer långsiktig träning.
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Inte bara glädje

En extra tanke bör ägnas åt att en vilt hoppandes hund faktiskt
inte behöver vara glad. Det som av människor uppfattas som
glädje kan i själva verket handla om stress eller en hund som
egentligen inte alls vill ha kontakt med mötande. Du kan
här hjälpa din hund genom att ta ansvar för att den inte
behöver hälsa på alla. Lär hunden att sitta vid din sida när
du pratar med andra och belöna (gärna med godis, då ätande
har en lugnande inverkan) när den sitter kvar. Var tydlig mot
mötande och förklara att de ska låta hunden vara i fred. När
hunden förstår att den inte behöver hälsa på mötande personer
så kommer den att kunna slappna av i situationen.
Metoder som du absolut inte ska ta till gentemot hoppande
hundar är att knäa dem i bröstet/magen eller trampa dem
på tårna. Ett sådant agerande kan både skada hunden och
förvärra situationen. ¨

Sammanfattning

• Lär hunden redan som valp att hälsa på ett fint sätt.
• Var konsekvent och sätt nolltolerans, hunden får aldrig
hoppa på besökande/mötande.
• Bestäm dig för en träningsmetod som passar din hund
och håll dig till den tills hunden har förstått.
• Kom ihåg att hunden inte behöver hälsa på alla.
• Tassarna på marken = belöning.

