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Hundetræning - en verden af udstyr!

D

et
findes
masser
af
hjælpemidler
og
udstyr
på markedet, der lover effektiv
træning, hurtig problemløsning og
andre ting og sager. Når man som
hundeejer enten har et problem,
som man gerne vil have løst, eller
bare ønsker at give hunden en
optimal opdragelse, kan det være
svært at overskue mulighederne
og erkende, hvilke produkter som
kan være nyttige, mindre nyttige
eller ligefrem spild af penge...
Her følger en præsentation at en
del produkter som florerer på
hundemarkedet, deres fordele
eller ulemper.
Flexi-line
En flexi-line har typisk en længde
på 5 eller 8 meter, som automatisk
ruller sig sammen eller lader sig
trække ud, medmindre man låser
den, og giver derved hunden en
større radius at bevæge sig på.
Til træning kan flexi-linen ikke
anbefales, da hunden lærer, at
et konstant træk i halsbåndet er
normalt, og at den ved at trække i
snoren kan komme hen, hvor den
vil. Da stop-funktionen på flexilinen kan være svær at håndtere
(hunde er hurtige!), skal linen altid

låses, når man går på fortorvet
eller andre steder, hvor det kan
være farligt, hvis hunden pludselig
løber frem eller til siden.
Facit: Dur ikke til træning, men
er ok til en gåtur i naturen, hvor
man ikke kan slippe hunden. Men
en gåtur uden snor er selfølgelig at
foretrække.

Facit: God til at give hunden
begrænset frihed. Kræver øvelse i
håndteringen.

Flexilinen med lang line er rigtig god til områder
i naturen, hvor hunden ikke kan slippes løs.

Slæbeline
En slæbeline er en line med en
længde på f.eks 10 meter. Linen
fastgøres i hundens halsbånd eller
sele, den anden ende holder man
i hånden, resten slæber på jorden
eller vikles så man
nemt kan regulere
længden. Der skal
ikke være træk på
linen. Bruges bl.a
til at træne indkald
med. Fordelen er,
at man stadig har
en mulighed for at
påvirke
hunden
gennem linen. Hvis
hunden vælger at
ignore at man kalder
på den, kan man
”hente” den ved at
samle linen ind og så
at sige hale hunden
Går man tur langs vejen, skal flexilinen altid
til sig. Det anbefales
være i kort snor og fastlåst! Det er set, at hunde
at
arbejde
med
er rendt ud foran en bil i lang flexiline - en
handsker! Man kan
oplevelse, ingen har lyst til at opleve, tror jeg.
nemt få brandsår,
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hvis linen bliver trukket hurtigt
gennem hænderne.

Træningdiscs
Består af 5 metalskiver med en
diameter på ca. 5 cm. De hænger
i en nøglering og er i formen
tilpasset hinanden, så man kan
holde dem mellen to fingre uden
at de rasler. De bliver tit betegnet
som ”bløde” hjælpemidler, hvilket
dog ikke er rigtigt. Afhængig af,
hvordan hunden er blevet trænet,
og hvor følsom hunden er, kan de
være modsætningen til blød.
De bruges til at kaste ved siden af
hunden med den hensigt at afbryde
uønsket adfærd. Visse hundetyper
reagerer meget følsomt på dem,
andre slet ikke. Som de fleste
hjælpemidler kan man ret hurtigt
miste effekten, fordi hunden
vænner sig til lyden. Succesen er
afhængig af en korrekt træning.
Facit: Med en hensigtmæssig
træning og fornuftig anvendelse
kan de være meget nyttige, men de
bør kun benyttes med professionel
vejledning.

Godbidder
Godbidder
er
i
moderne
hundetræning ikke til at
komme
udenom,
når man træner
indlæring.
En
effektiv indlæring er
meget afhængig af
hundens motivation,
og udsigten til en
godbid
forhøjer
de fleste hundes
motivation.
Men
der kan også gå
inflation i godbidder,
hvis de gives hele
tiden
for
hvad
som helst. Hvis man ønsker at
korrigere en uønsket adfærd
hos hunden, støder man hurtigt
på godbiddernes begrænsning,
specielt ved hunde, der ikke er så
madglade.
Facit: Meget nyttige ved indlæring
af nye ting. Meget begrænset nytte
ved uønsket adfærd.
Bolde/Legetøj
Se under godbidder.
Klikker
Ideen til klikkeren opstod ved
træning af delfiner. Man havde brug
for en måde at belønne delfinerne
på i nøjagtig det øjeblik, de gjorde
de rigtige kunststykker. Klikkeren
giver et akustisk signal fra sig, når
man trykker på den. Hunden lærer
via træning, at denne lyd betyder
en belønning. Klik = godbid. Det
gør det muligt at belønne hunden
på afstand. I det øjeblik, hunden
viser den ønskede adfærd, bliver
der klikket, og hunden henter
derefter sin belønning hos ejeren.
Klikker-træning opmuntrer hunden til selvstændigt at finde en
løsning for at opnå en belønning.
Klikkeren er ikke uden grund
blevet vældig populær de senere
år og er meget velegnet til at
lære hunden forskellige tricks og
kunstner.
At bruge klikkeren til at lære
hunden ”sit”, mens den sidder
ved siden af en, er overflødigt, og
den er uanvendelig til at korrigere
uønsket adfærd.
Ideen
med
klikker-træning
er at forstærke den ønskede
adfærd, uønsket adfærd bliver
ignoret. Dvs. at hvis man f.eks vil

En lomme fyldt med
godbidder. De forhøjer
for det meste hundens
motivation for at lære.
Men pas på, der ikke
går inflation i dem.

forhindre, at hunden jager husets
kat, skulle man klikke, når den
ikke jager katten (ønsket adfærd)
og ignore adfærden, når den
jager katten (uønsket adfærd).
Sandsynligheden for at hunden
derefter vælger ikke at jage katten
er ret lille for ikke at sige utopisk.
Facit: Sjov og effektiv måde at
træne tricks på. Rigtig god til
at træne øvelser på afstand.
Uanvendelig til at korrigere
uønsket adfærd.
Sele
En sele bruges i stedet for halsbånd
til at føre hunden med. Til store
hunde og hunde, der trækker i
snoren er selen uegnet, da hunden
hurtigt lærer, hvor nemt det er at
slæbe sin ejer med sig, hvis den
vil i en anden retning. Pudsigt nok
bliver selen tit anskaffet netop til
hunde, der trækker i snoren, for at
det ikke skal være så ubehageligt
for hunden at trække!
Med mindre man vil spænde
hunden for en slæde eller vogn,
anbefales det at lære hunden ikke
at trække i snoren. Når hunden
har lært det, er det intet i vejen
for at den bærer sele, når den går
tur.
Facit: Om man bedre kan lide
halsbånd eller sele er en smagssag.
Seler er dog uegnede til hunde, der
trækker i snoren.
Anti-træk-sele
Sele med to tynde snore der går fra
hundens hals, mellen forbenene
og ender i snoren. Når hunden
trækker, strammer snorene sig
sammen. Dette ubehag skal

afholde hunden fra at trække.
Dette virker dog sjældent i praksis
og frarådes derfor! Hunden forstår
ikke, at ubehaget opstår, fordi
den trækker, og derfor holder den
ikke op med at trække. Der kan i
stedet opnås en anden indlæring,
f.eks at når den ser en anden
hund (og trækker i snoren) opnår
den ubehag. Altså lærer hunden
at mødet med andre hunde
er ubehageligt. Derudover er
hudløse steder og brandsår ikke
usædvanlige bivirkninger med
disse seler.
Facit: Virker hverken i teori eller
praksis og frarådes derfor!
Grime
Grimen bør kun bruges som
overgangsløsning og skal anses
som et hjælpemiddel til at opnå en
effekt og ikke være en permanent
måde at føre hunden på. Grimen,
som minder om en hestegrime, er
dog ingen erstatning for et halsbånd! Hunden føres nemlig dualt,
dvs. i to liner. Det nemmeste er at
bruge en line med to karabinhager,
en såkaldt dressurline. Den ene
hage fastgøres i grimen (under
kæben på hunden) og den anden
i hundens halsbånd. Hunden
føres normalt i halsbåndet og
kun, når hunden skal korrigeres,
føres hunden via grimen. Specielt
til store, kraftige hunde som kan
være svære at holde, kan grimen
være en hjælp.
Facit:
Kan
være
en
god
overgangsløsning, hvis hunden
er sin ejer overlegen i kræfter.
Håndteringen kræver dog en vis
øvelse.
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D.A.P.
(Dog
Appeasing
Pheromone)
Hvad er så feromoner? Angiveligt
noget, alle levende væsener
afsondrer.
Der
findes
også
feromoner til mennesker på
markedet. Disse lover, at man
bliver opfattet som uimodståelig
at det modsatte køn. Jeg tvivler
dog på, at der er ret mange, der
virkelig tror, at det kunne have en
effekt. Men når det gælder vores
husdyr, falder det os sjovt nok
ikke svært at tro, at noget sådant
kan have sin rigtighed.
Hos vores hund eller kat virker
disse feromoner dog ikke som
lokkemiddel til en partner men
som en erindring fra tiden ved
moderdyrets dievorte.
Ifølge producenten kan disse
feromoner fjerne og forbygge
frygt hos hunde og katte i
stressrelaterede situationer. Disse
kunstige feromoner kaldes D.A.P
(Dog Appeasing Pheromone) og
kan fås både som difuser til at
sætte i en stikdåse,
som
halsbånd
og som spray.
Feromonerne kan
hverken ses, lugtes
eller på andre
måder opfattes af
mennesker
(gad
vide hvordan de så
er blevet opfundet
eller opdaget!?).
Ideen, der sælges,
er at hunden med
denne lugt bliver
mindet om sin tid
i hvalpekassen og
derfor føler sig tryg.
Der er nærmest
ingen grænser for
mulighederne,
hvor man kan
bruge det. Når
hunden flytter ind, skal til træning,
til dyrlæge, være alene, møde nye
hunde eller mennesker osv. Hvis
Fido går i panik nytårsaften,
raserer huset når han er alene,
gør af naboen, angriber andre
hunde eller lignende så skal han
bare have et feromonhalsbånd, så
føler han sig tryg og så forsvinder
problemenerne. (Hvem siger så, at
Fido raserer huset, fordi han ikke
er tryg? Måske keder han sig jo
bare..)
Der findes forskellige former og
grader af frygt hos hunde. Ligefra
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lidt nervøs til panisk. Hunde, der
virkelig er bange, spiser ikke,
heller ikke lækre godbidder og
lader sig f.eks ikke animere til leg,
og sandsynligheden for, at den i en
sådan tilstand lader sig påvirke af
en lugt, er ret ringe for ikke at sige
ikke tilstede.
Et lille tankeeksperiment: Lugten
af nystegte frikadeller minder os
om vores barndom og mor, der
stod ved komfuret, altså en rar
erindring. Hver gang vi mærker
lugten af frikadeller, tænker vi på
vores barndom. Hvis jeg nu lider
af højdeskræk, går op i Rundetårn
og kigger ned, og samtidig bliver
der holdt en kunstig frikadellelugt
under min næse. (Duften er for
øvrigt blevet skabt af en, der ikke
er i stand til at lugte frikadeller...!)
Har jeg så stadig højdeskræk??
Sandsynligvis...
Facit: Enhver skal tro hvad han
vil. Personligt har jeg aldrig hørt
om et eneste tilfælde, hvor det har

indforstået...
Afsluttende ord
om hjælpemidler
Hjælpemidler skal bruges som
sådanne! En hjælp til at opnå
noget og ikke som noget, der gør
arbejdet for en. Hvis man stiller
sig selv i baggrunden og primært
arbejder via hjælpemidler, bliver
man hurtigt afhængig af disse.
At bruge hjælpemidler, bare
fordi andre gør det, er ikke noget
fornuftigt argument, og der er
ingen hund, der har brug for det!
Den naturlige omgang med hunden
og de sociale interaktioner er det,
som gør den væsentlige forskel.
Hvis vi fokuserer mere på vores
kropssprog og ikke er så hæmmede
for at have fysiske interaktioner
med vores hund, er vi et godt
skridt i den rigtige retning. Og hvis
man kun er interessant for sin
hund, når man har et mavebælte
bugnende fyldt med godbidder, så
er det høje tid at overveje, hvorfor
det er sådan!

Er hunden mere interesseret i
legetøj end godbidder, kan dette
bruges. Der er utallige former
at vælge imellem på markedet
i dag.
hjulpet, og jeg har efterhånden
mødt en hel del hunde som har
båret sådan et halsbånd. Hvis
hunden var rolig den første
gang, den var alene hjemme,
var det måske pga. halsbåndet,
sandsynligvis havde den også
været rolig uden halsbånd.
Det er min opgave som hundeejer
at formidle min hund den sociale
sikkerhed, den har brug for, for
at føle sig tryg. Jeg ville til enhver
tid hellere investere mine penge i
et læs gode kødben til min hund,
og jeg er sikker på, at vovsen er

