Et hundeliv
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år hunden nærmer sig de to år,
er den ude af ”lømmelalderen”
og er ved at blive en voksen hund.
Den begynder så småt at modnes
også mentalt, hvilket for en
newfoundlænder sker relativ sent,
ca. når den er 2,5 – 3 år gammel. De
fleste hunde bliver noget roligere
og mere sikre i deres opførsel.
Hvis hunden har fået en passende
opdragelse, er det en rar tid man
går i møde. Hundens hormoner
er ved at være i balance, og man
kan høste frugterne af arbejdet
med den unge hund. Hvis hunden
imidlertid har fået lov at være
husets prins og har vænnet sig til
at styre hverdagen, som det passer
den bedst, er der ingen grund til at
den holder op med det, bare fordi
den er blevet ældre! Forstyrrende
adfærd, specielt den aggressive,
bliver snarere forstærket og mere
alvorlig. Hvis hunden har lært, at
den kan kontrollere situationer
med aggressiv adfærd, vil den
forsætte med dette og mene at
være i sin ret hertil. Dette fører
hyppigt til, at situationer, der
tidligere var forstyrrende men
knapt så alvorlige, nu eskalerer og
f.eks. fører til alvorlige bidskader.
Det er typisk en alder, hvor hunden
gerne
stiller
spørgsmålstegn
ved sin position i hierarkiet i
familien og overfor andre hunde.
I situationer, hvor legen tidligere
var fremherskende, spiller andre
motiver nu en større rolle. Der
er tit en tydelig forskel på leg
mellem voksne hunde af samme
køn og af forskelligt køn. Specielt
(ukastrerede) hanhunde leger ikke
mere for legens skyld men f.eks.
for at opvarte en tæve eller for at
præsentere sig over for en anden
hanhund. Leg mellem hunde af
samme køn og omtrent samme
alder kan nemt blive alvor. Det
kræver erfaring og et trænet øje
at vide, om hundene virkelig leger,
eller om det udvikler sig til noget
andet. Socialt selvsikre hunde
leger mindre end socialt usikre
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Den voksne hund
hunde, og specielt usikre hunde
reagerer tit overdrevent i deres
opførsel i pressede situationer. En
selvsikker hund, der knurrer, skal
tages alvorligt! En usikker hund
springer gerne advarslen over og
bider med det samme. Hos hunde,
der er godt socialiserede med
artsfæller, eskalerer en leg dog
sjældent til et slagsmål men snarere
med ritualiserede kamphandlinger
som f.eks. knurren, bid i luften
og en attitude, der skal imponere
den anden. De færreste hunde vil
virkelig slås, det er også en dårlig
ide for et rovdyr at risikere et
slagsmål og eventuelt få skader.
Tit er det indblanding fra ejerens
side, der får en tilspidset situation
til at eskalere.
Uønsket
adfærd,
der
har
manifesteret sig i de første år i
hundens liv, kan nu udvikle sig
til nye dimensioner. De største
adfærdsvanskelige problemer når
deres højde, når hunden typisk
er 3 år. Problemer, der ikke er
blevet taget alvorligt nok, kan nu
betyde at hunden står til at blive
aflivet. Det er ikke uden grund,
de fleste hunde, der bliver aflivet
pga. adfærdsproblemer, netop er
i denne alder. Nogle hundeejere
indretter sig efter hunden og tager

de konsekvenser, det kan være
som f.eks. ikke at få gæster mere,
at kun lufte hund i områder,
hvor man ikke møder andre samt
ikke at nærme sig hunden, hvis
den har nogle ressourcer, den
vil forsvare. En anden mulighed
er, at hunden ender på internat,
hvor den selvfølgelig ikke er den
nemmeste at formidle til et nyt
hjem. En tredje mulighed, hvilket
naturligt er den bedste, er at
søge professionel hjælp hos en
veluddannet hundetræner.
Heldigvis udvikler de fleste hunde
sig til det, de blev anskaffet til at
være: velegnede familiehunde!
Hunde har også hobbyer!
Hunden har fået en god opdragelse
og er fysisk og psykisk på sin højde.
Hvad så nu? Nu er mulighederne
nærmest
ubegrænsede,
hvad
beskæftigelse af familiehunden
angår. Nogle hunde har det fint
med bare at være sammen med
familien og hygge sig i haven og på
gåture, men de fleste hunde synes,
det er sjovt at have en opgave.
Nogle hunde finder selv på egne
hobbyer, hvis den ikke får nogen
præsenteret. Disse selvopfundne
hobbyer kan f.eks. være at
omdekorere stuen eller trække

At lade hunden selv søge efter sin mad på græsplænen er en god måde at fordrive tiden på.

Lydighed er god beskæftigelse, som dog nok kræver, at
tapeter af. Der
man skal avancere øvelserne for at undgå kedsomhed.
er næsten ingen
grænser for hundes
opfindsomhed, når
det gælder om at
underholde
sig
selv. De kan lære at
åbne døre, trække
vasketøj ned at
snoren og tømme
skuffer.
Andre
synes, det er sjovere at kontrollere
haven og sørge for at ”skræmme” Der findes forskelligt beskæft- hund og ejer. Sit, dæk og på plads
forbipasserende væk ved at løbe igelseslegetøj på markedet, bl.a. er hurtigt lært og er knapt så sjovt
gøende ved hegnet. Hvis man ikke en foderbold, hvor hunden ved at øve i en uendelighed. Til dem,
har andet at lave, er det jo sikkert at rulle bolden kan få maden der hellere vil aktivere deres hund
også en sjov beskæftigelse for en ud. Man kan også bruge en tom i hverdagen i stedet for på en
hund - dog ikke så sjovt for de plastikflaske uden låg, som hundeplads, findes der masser af
forbipasserende ...
hunden så ruller og vipper for muligheder for opgaver til hunden
at få maden ud. En æggebakke i hjemmet, som kan være sjove og
Stor hjerne, store muligheder!
fyldt med foder, som bliver tapet nyttige. Hunde, der gerne bærer
Intelligente hunde er utroligt til, er også udmærket tidsfordriv. ting i munden, er selvfølgelig
opfindsomme
og
meget Et ordentligt stykke komave eller velegnede til at lære at apportere
lærenemme! I stedet for at ærgre et stort kødrigt kødben er også eller kan f.eks. lære at bære posen
sig over de ulykker, hunden en helt anden madoplevelse for fra bageren hjem, selv samle sit
laver i hjemmet, bør man i stedet hunden end noget tørfoder. Selv et legetøj sammen og lægge dem i en
beskæftige hunden med opgaver, almindeligt tyggeben af oksehud kasse eller hente dem enkeltvis på
der er til glæde for alle parter. får helt nye dimensioner, hvis det kommando.
Mulighederne her er nærmest f.eks. bliver hængt op i et træ i en
ubegrænsede.
højde, hunden lige akkurat kan En newfoundlænder egner sig tit
De fleste hunde bliver fodret 1-2 nå.
også til at bære ting eller trække
gange om dagen. Der går normalt
en last. Der findes specielle
ca. 3 minutter fra at hælde noget Den sædvanlige gåtur rundt om bæretasker, som spændes på
tørfoder op i en skål og stille den søen, som man kender i søvne hundens ryg. Så kan den f.eks.
på gulvet, til hunden har spist op. og måske endda i snor, byder selv bære sine hundekiks hjem
For de fleste hunde er fodringen heller ikke på nogen særlig fra forretningen. En hund, der er
dagens højdepunkt. Så er det jo underholdningsværdi eller nye spændt for en vogn, vækker altid
kedeligt, at den ikke kan bruge input. En lang tur, selvfølgelig opmærksomhed, og hvis hunden
mere tid på det. I stedet for at få helst uden snor og i selskab med vænnes til det på en fornuftig
serveret sin mad i en skål, kan artsfæller, et sted man ikke går måde, synes den også, at det er
hunden bruge en del tid på at så tit, gør en hund (og dens ejer) sjovt. En voksen newf kan sagtens
finde sin mad, som man f.eks. har naturlig træt.
trække en vogn eller en slæde
spredt på græsplænen i haven.
med et par børn i, forudsat at
Der findes masser af tilbud af hunden er udstyret med korrekt
f o r s k e l l i g e og passende seletøj og kun bliver
En newf er bl.a. skabt til at bære og med en særlig taske, former
for sat til at trække en last, den kan
der spændes på ryggen, kan hunden passende udføre beskæftigelse klare.
praktiske opgaver i dagligdagen, for eksempel ved at eller hundebære varer hjem fra købmanden.
Man kan lære hunden at søge
sport, som
f.eks. lydig- bestemte ting. Det kan være
hed, agility, særdeles praktisk, hvis man har
sporarbejde tabt bilnøglen, og hunden har
eller
vand- lært at finde den. Dog anbefales
det at vente med at bruge vigtige
træning.
Hvis
man ting, indtil hunden er sikker i sin
ikke er kon- søgning! Når man ser, hvad en
k u r r e n c e - hund, der er uddannet til at hjælpe
m e n n e s k e , handicappede mennesker, kan, får
kan et lydig- man en ide om, hvilke muligheder
h e d s k u r s u s man har. Hvis man dog lærer sin
blive
lidt hund at åbne døre, må man ikke
kedeligt
i glemme, at den også kan det, når
l æ n g d e n , man ikke lige ønsker det...
både
for
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