G ÖR D ET LÖNSAMT FÖR HUNDEN

AT T G ÖR A R ÄT T VAL ! !
Ett av det absolut bästa sätten att göra din hund störnings tålig och uppvisa självkontroll är att
lära hunden att det är lönsamt att göra rätt val. Den kunskapen lär jag alltid mina hundar
från början genom små lekpass. Om du har belöningar som hunden verkligen värderar och vill
ha är det ingen match att lära hunden att uppträda sansat och göra goda val. !
Så vad är egentligen är störning? En störning är många gånger något som fångar hundens
uppmärksamhet, något som ofta ökar hans aktivitetsnivå, något han vill ha, något han vill leka
med, jaga efter osv... Med andra ord, en belöning! För att få hunden att förstå att göra rätt val i
situationer när andra saker lockar, startar vi alltså med att skapa regler kring belöning. !
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Att skapa regler kring lön är ger en riktigt bra grundkunskap och allt handlar om att hunden
själv får välja. Om vi sedan integrerar detta sätt att träna/vara i resten av vår vardag blir
resultatet en väluppfostrad hund som väljer att göra goda val.!
Hur startar man? Ett lätt sätt att börja är att ha ett gäng godbitar i din knutna näve, låt hunden
nosa, slicka, putta och gnaga på handen. Ignorera alla rån försök och låt hunden testa sig fram.
Efter en stund kommer han att ge upp och flytta bort nosen från handen, ett bra val! Öppna
handen och bjud på en godbit. Det kommer inte dröja länge innan hunden förstår
förutsättningen för att komma åt fler godbitar, att artigt invänta på att bli bjuden. Öka nu
störnings nivån genom att öppna godis handen så hunden kan se alla läckerheter. Försöker
hunden sno, stäng handen igen, när han flyttar bort från handen, öppna den igen. När hunden
behåller självkontrollen, bjud på godbit. Utveckla träningen med att lägga godisbitar på knät,
på golvet, tappa godbitar, lägg en godbit på hundens tass, nos osv... Reglerna är desamma,
försöker hunden sno, ta snabbt undan godbiten utan att säga något. Behåller ha självkontroll,
bjud på den! Kom ihåg, det är hela tiden hundens val, och det är ditt ansvar att se till att det
bara är de rätta valen som är lönsamma.!
När hunden har en god kunskap om reglerna kring godbitarna, gå över till lek. Lek ökar
normalt hunden aktivitetsnivå vilket då kräver mer självkontroll från hunden. Vifta lite
busigt med en favorit leksak framför hunden, försöker han gripa leksaken, sno snabbt undan
den och vänta tills han lugnat ned sig. Gör ett nytt försök, när hunden inte går på din blåsning
längre, ge honom tillgång till leksaken och busa loss tillsammans. Utveckla hela tiden hundens
kunskap genom att ge honom chansen att själv välja, och se till att göra hans rätta val
lönsamma! Tänk på alla vardags situationer du kan integrera denna övning i, gör det till ett sätt
att leva med din hund. !
Lycka till!
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