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Syfte
När du får hem din valp så följer en härlig tid där man får en känsla om att
valpen kommer bli en stjärna i allt den gör. Men vad händer när valpen blir
tonåring? Hur ska vi agera när hundens vilja växer sig starkare och den helt
plötsligt börjar lyssna mindre och mindre?
Denna kurs ger hund och ägare en god kontakt och de får bygga vidare på deras
samarbete sinsemellan. Kursen kommer att läggas upp på ett individanpassat
sätt då alla har olika förutsättningar i sin träning. Vi arbetar med att lära oss
hundens signaler och ser till hur varje individ svarar på inlärningen. Vi använder
oss utav förklarande och belöningsbaserade metoder vilket innebär att vi tydligt
förklarar för hunden vad vi förväntar oss och belönar rätt beteende.

Innehåll
I den här kursen försvåras momenten som hunden ofta lärt sig som valp, vi lägger på
störningar och ökar svårighetsgraden på olika vis. Vi bygger vidare på en god kontakt och
skapar ett samarbete mellan hund och förare.
Kursen innehåller moment som:

ǷǷKontakt och följsamhet

Vi försvårar övningarna från valptiden. Här ökar vi på med störningar och vi blir bättre
på att se vad som krävs av oss som förare för att få en positivt följsam hund.

ǷǷBelöningsteknik

Det finns mängder med olika sätt att belöna sin hund på, allt beror på individ och situation. Med vad ska vi belöna och när?

ǷǷInkallning

Här repeterar vi först grunderna, ser över vår teknik och lägger sedan på olika utmaningar allteftersom.

ǷǷHantering

Om det så är en veterinär, en familjemedlem eller en annan jaktkamrat så är det alltid
en trygghet i att känna att den personen kan hantera hunden i olika situationer. Allt
från kloklipp, kroppskontroll och bara kunna skapa ett lugn genom hantering är en
nyttig kunskap.

ǷǷStanna

Vi arbetar vidare med att lära hunden att stanna på avstånd samt att kunna stanna och
bli lämnad. Vi lägger successivt på olika störningsmoment för att se att inlärningen
fungerar på rätt sätt.

Uppnått resultat
Efter kursens slut så har hundägaren fått redskapen som behövs för att fortsätta sin
träning med sin hund, en god relation samt ökad förståelse för hur just dennes hunds
inlärningsprocess fungerar. Vi har blivit tekniskt bättre på att lära oss se hur våra hundar
fungerar i sin inlärning och vi får en god kännedom om vilken belöningsteknik som ska
användas och när. Momenten vi tränat på känns tydliga och vi har god förståelse för hur vi
kan påverka hundens sätt att agera.

Recension
Helena är jätteduktig på att läsa både hunden och hundförarens beteenden. Vi har fått
mycket med oss för framtiden att jobba med och vi kommer gärna tillbaka för att lära mer.
Torbjörn Wetterlind, Borås

