Kontaktuppgifter:
Daniel och Monica Ottosson
Ljushem 3
241 92 Eslöv

Telefon:
Hem: 0413-60151
Monica mobil: +46 7008922307 / arb +46 721853903
Daniel mobil: +46 707267705
Mail: bonizashundskola@gmail.com
Hemsida: www.lightschaps.se samt www.bonizashundskola.se
Blogg: schappelivet.blogspot.com

Ni är välkomna att höra av er alltid och när som vid frågor. Inga frågor är dumma, man kan bara få dumma svar…

Lightschaps Lotus ”Stamtavlenamn”
Född: 3 april 2015
Mamma: Lightschaps Bowl of Beaty ”INDIA”
Pappa: Lightschaps Lilium Royal Gold ”GANDHI”

Lightschaps Lotus…

Kali ”LEIA”
Kön: Tik
Färg: Brun/grå
Flyttar till: Borås
Födelsevikt: 349 gram
Vikt vid flytt:

Naga “NAGA”
Kön: Hane
Färg: Trefärgad
Flyttar till: Tyskland
Födelsevikt: 361 gram
Vikt vid flytt:

Rama ”CALISTO”
Kön: Hane
Färg: Brun
Flyttar till: Nässjö
Födelsevikt: 342 gram
Vikt vid flytt:

Uma Lady “LADY”
Kön: tik
Färg: Brun
Flyttar till: Oslo/Norge
Födelsevikt: 405 gram
Vikt vid flytt:

Indra “CHAPLIN”
Kön: Hane
Färg: Brun & Tan
Flyttar till: Åkarp
Födelsevikt: 369 gram
Vikt vid flytt:

Shakti ”KATLA”
Kön: Tik
Färg: Trefärgad
Flyttar till: Lund
Födelsevikt: 281 gram
Vikt vid flytt:

Skanda ”HARRY”
Kön: Hane
Färg: Trefärgad
Flyttar till: Linköping
Födelsevikt: 327 gram
Vikt vid flytt:

Checklista.
Skriv in vad som är gjort för just din valp.

Hur/När
Undertecknat köpkontrakt

Vid leverans tillsammans
med säljaren
Gå igenom
Vid leverans tillsammans
veterinärbesiktning
med säljaren.
Gå igenom all dokumentation Vid leverans tillsammans
med säljaren.
Skicka in Ägarbevis till SKK.
Senast 10 dagar efter
hämtning.
Anmäl till Jordbruksverket.

Snarast möjligt.

Anmäl till försäkringsbolag

Senast 10 dagar efter
hämtning.
Snarast möjligt.
Vid 11 veckor
Vid 6 mån
1 vecka innan 12 veckors
vaccination.
Vid 12 veckor
När valpen fyller 1 år.

Anmäl till valpkurs.
Avmaska
Avmaska
Avmaska
Vaccinera
Vaccinera
Vaccinera 1 gång/år.
Social träning

 Stadsträning
 Passera vägarbete
 Automatiska svängdörrar
 På landet
 I skogen
 Gå i koppel på grusväg
 Gå i koppel på asfaltsväg.
 Gå på gräs
 Gå på asfalt
 Gå på grus
 Gå i ”sluten” trappa
 Gå i ”öppen” trappa
 Gå i ståltrappa
 Gå på plast
 Gå över galler
 Klättra på stockar
 Träffat 5 män i olika åldrar
och utssende.
 Träffat 5 kvinnor i olika
åldrar och utseende.
 Träffat 5 barn i olika åldrar
och utseende. (spädbarntonåring)

Gjort

Notering

X Vid
leverans.
X Vid
leverans.
X Vid
leverans.
Den lilla grön/vita lappen
som är en del av
vaccinationsintyget.
http://www.jordbruksverket.se/etj
anster/etjanster/djur/hundregistre
t

Valpen ska ha gjort och
upptäckt 12 olika saker
under sina första 12 veckor
;-) sägs det. Alla rutor ska
vara ikryssade när valpen
fyller 1 år, tycker jag är mer
rimligt.
Fem tumregler vid
miljöträning:
• Ömka aldrig hunden om
den är rädd!
• Uppträd lugnt, bestämt
och uppmuntrande!
• Anpassa träningen efter
valpens beteende!
• Forcera aldrig fram något
utan öka på svårigheterna
gradvis!
• Vissa saker kan man
behöva upprepa många
gånger för att valpen ska
vänja sig!

HD / ED- röntgen
Ögonlysning
Träna att stå på bord.
Hanteringsträning /
Medicinsk träning
Ta tempen på valpen.

Byt till vuxenfoder

 Träffa 5 olika djursorter
(häst, ko osv)
 Träffat 5 olika hundraser
 Åka hiss
 Gå bredvid en cykel
 Åka båt
 Åka bil
 Åka buss





Vid 12-18 månader
Vid 12 månader och efter.
Snarast.
Snarast
Samma tidpunkt under 3
dagar för att få fram
medeltempen.
Vid 1 års ålder.

Önskemål!
Önskemål!
Lär valpen att vara stilla på
kommando.
Träna på frisk hund för att
det ska gå lättare när/om
hunden blir sjuk.
Prata med kunnig i djuraffär
för att hitta lämpligt foder.
Jag ger Royal Canin Adult till
mina.

Denna checklista är till för att du inte ska glömma viktiga saker att socialisera och vänja valpen vid. Det är
så här du skapar en lugn och trygg hund som kan hantera alla situationer.

Lycka till!

Valpens första 8 veckor.
Så här har din valp haft det hos oss under sina första
veckor.
När alla valparna är födda är det viktigt att se till så både dem och tiken får
mycket lugn och ro. Valparna hanteras under dem 2 första veckorna så varsamt
som möjligt. När vi har hanterat och lyft de från bädden har vi gjort det med
försiktighet då det känns som om att åka berg och dalbana i mörker (Citat från
etolog Lars Fält). En av anledningarna till att lyfta de är när de ska vägas men vi
hanterar också valparna tidigt för att de ska vänja sig vid våra lukter.
De får stanna i vårt sovrum under sina första 2 veckor eftersom det är husets
lugnaste vrå. Tiken får gå och komma som hon själv vill till sina valpar. Under dem
2 första veckorna flyttar jag in mitt kontor, tv-rum mm i mitt sovrum för att ha
ständig koll på valparna.

Vi kelar och myser massor med valparna under den här tiden. Under denna tid har
vi då och då besök vid valphagen. Detta sker dock beroende på hur tiken tycker
om att ha besök mm. Heidieh har aldrig visat stress över att ha besök tidigt så
därför har vi tillåtet detta.
Valparna får här sin första avmaskning samtidigt som tiken. Avmaskning sker sen
varannan vecka fram till dess att dem flyttar.

2-5 veckor.

Nu börjar det blir fart på småttingarna. Vi börjar introducera riktig mat i form av
uppblött torrfoder (Royal Canin starter Medium) som jag mixat till en sörja och
blandat med Getmjölk. Till en början får dem bara smakprov i form av en liten
foderkula men efterhand som dem växer blir det mer och mer torrfoder och mindre
och mindre di. Jag väljer att inte starta med rå oxfärs utan börjar med torrfoder
direkt då jag anser att det blir en onödig avvänjning att arbeta med.

Vid 2 veckors ålder får alla valparna också flytta ner till husets hjärta, köket för att
få så social uppväxt som möjligt. Här får dem bo i en stor valplåda som tar upp
nästan halva köket. Detta innebär en ganska stor omflyttning av våra möbler men
valparna ska ha det bra.

Från denna tiden är alla besökare välkomna, både stora och små, unga som
gamla. Valparna behöver så mycket socialisering som möjligt samtidigt som dem
behöver lugn och ro. Vi har stränga krav på att man inte får väcka dem när dem
sover. Valparna får också under sina vakna tid vara ute i hela köket tillsammans
med oss, våra barn, våra andra hundar samt familjens katter. Det introduceras
massor av nya saker hela tiden för att ge valparna så mycket spänning som möjligt
när dem är vakna.

Nu är det också dags att låta valparna undersöka utemiljön. Första gången brukar
vara en hemsk upplevelse men tiken får dem ganska fort att inse att det är trevligt
utomhus.

5-8 veckor.
Nu är valparna ute mer och mer om vädret tillåter. När dem är inne får dem vara i
hela köket och hallen vilket ger en ganska stor yta att röra sig på. Dem har olika
ställen att lägga sig på för att vila och väljer omsorgsfullt.
Vi kelar och leker mycket med valparna och dem får vänja sig vid att det kommer
och går människor, hundar, katter och barn. Adam (vår son) har stor del av
socialiseringen av valparna. Att vänja sig vid barn tidigt är viktigt om man ska bli
en bra familjehund.

Ibland får valparna följa med ut på kurs om väder och gruppen tillåter. Dock
endast i grupper där det är mycket vänliga hundar och där jag har full koll på
vaccinering mm. Kontrollen är av mycket stor vikt här. Oftast får dem bara vistas
på andra sidan staketet och titta på dem andra hundarna. Åter igen... viktig
socialisering.

Under denna tiden packar jag då och då in valparna i bilen och åker och hälsar på
vänner och bekanta. Viktigt att valparna känner till vad en bil är samt fått en
positiv upplevelse av bilåkning den dagen dem ska åka med sin nya ägare hem.

Jag börjar här lära in ett ljud vid matdags som kan vara bra att ta med sig när
valpen flyttar. Jag börjar också klicka in valparna (om inte nya ägaren önskar
annat).

Här brukar det bli intensiva besök av valparnas kommande familjer vilket vi
uppskattar mycket. Både vi och valpen får lära känna dem.
Vid denna perioden får valparna sin dolda-felförsäkring via Sveland samt
registreras hos SKK.

8 veckor - dags att flytta.
Dem här 8 veckorna går enormt fort och det är en helt underbar tid för oss. Njuter
av varje minut man får med dem underbara valparna och det fälls många tårar när
dem flyttar. Här är det mycket funderande för att rätt valp ska komma till rätt
ägare. Vi studerar alla valparna noga och lär oss se deras egenheter och förmågor.
Några är väldigt kreativa, några väldigt busiga, några vill gärna bestämma osv.
Varje valp har sin personlighet som är viktig att se. Speciellt viktigt att se ev den
valp som är lite för försiktig och hjälpa den att komma framåt i självförtroendet.
En viktig uppgift för en uppfödare.
Nu ska valparna veterinärbesiktigas av veterinär. Vi använder oss utav en
veterinär som är väldigt noggrann och noterar minsta lilla detalj. Vi tycker det är
mycket bra för då lämnar vi iväg valpar som är ordentligt genomgångna, friska och
krya. Valparna får här också sin första vaccination samt blir chipmärkta. Vi är
väldigt glada för vår veterinär. Han är väldigt varsam med valparna och behandlar
dem för den individ dem är. Ingen valp blir rädd för veterinären här inte.

Och så kommer då avresedagen! Den för oss väldigt jobbiga dagen men för
valpköparen den väldigt lyckliga dagen. Det är en glädjens dag med många
förberedelser;





valpen ska få sitt sista bad hos oss
klorna ska klippas
En bit pläd ska klippas ut
Det ska gosas och mysas ordentligen med oss

Vi skriver SKK:s köpeavtal tillsammans med valpköparen och tar en kopia på
besiktningsprotokollet till oss själva. Vi går också gemensamt genom den
information om valpen som vi skrivit samman. Vi kommer också överens om hur
vi gör med ev valpkurs mm. Det är mycket prat denna dag.
Vi sätter oss också ner hela familjen och går igenom hur man lär valpen gå fint i
koppel, belöningar, vardagslydnadens grunder mm. I köpet ingår alltså en liten lätt
teoretisk valpkurs.
Valpen åker med sin nya familj hem och vi fortsätter hålla kontakten under lång
tid framöver.

Vilken betydelse har tiken för valparna?
Tiken har stor betydelse. Det är hon som står för värme och trygghet under
valparnas första vecka. Hon ligger konstant hos dem och tar bara en och annan
kisstund utanför valplådan. Valparna får dia precis hur ofta och när dem vill. Ligger
så gott som ständigt vid spenarna.

När valparna börjar bli lite mer rörliga börjat tiken lämna valplådan lite längre
stunder. Detta sker när valparna är runt 1 1/2 vecka. Dem kan då själv reglera sin
kroppsvärme och behöver inte dia lika ofta. Efter hand som valparna växer lämnar
tiken dem mer och mer.
Ofta får man höra att man ska uppfostra sin valp så som tiken uppfostrar sina
valpar. Tiken uppfostrar inga valpar. Enda ”uppfostran” hon gör är när hon ska
vänja dem av från att dia. Det kan då låta ganska hårt. Har tiken bestämt sig så ser
hon till att få det hon påbörjat igenom. Tiken går aldrig in om 2 valpar bråkar. Hon
tar aldrig tag över nacken och trycker ner valpen för att uppfostra den. Hon lyfter
heller aldrig någon valp i nackskinnet. Hon biter aldrig någon valp i örat/läppen för
att uppfostra. Varför skulle hon? Om tiken tar en liten valp och lyfter i nackskinnet
gör hon det för att hon känner sig otrygg och vill flytta valparna. Inget som ska
behöva förekomma hos någon uppfödare! Tiken lyfter inte då valpen i
nackskinnet vid flytt utan hon biter tag över hela framkroppen på valpen.
Ibland har jag sett att hon vid lek biter valparna i benen när dem är runt 7-8
veckor. Hon biter och håller tills valpen piper varpå hon släpper direkt. Detta
måste vara ett sätt att träna bithämningarna. Denna kunskap som är så otroligt
viktig för alla valpar och som ägaren sen ska fortsätta träna valpen i. Valpen biter
– människan skriker och går därifrån.
Äldre hundar i flocken tränar också valparna. Dem tränar valparna i att försvara
sin resurs och ”varsågod”. Den äldre hunden visar valpen att den har en leksak.
Morrar när valpen försöker ta och när valpen slutar försöka lämnar den äldre
hunden över saken/benet till valpen. Samma sak ska i träna…

En stressad tik ger stressade valpar! Man ska aldrig para en tik som inte har ett
önskat temperament. Är tiken inte snäll mot valparna blir inte heller valparna
trevliga mot omvärlden. Precis som hos oss människor är det dem vuxna som lär
hur man ska uppföra sig utanför flocken.
För att tiken ska behålla sitt lugn tillsammans med valpen är det mycket viktigt att
hon har fristäder att ta sig till. Om hon är i ett rum med valparna ( te x om natten)
måste hon kunna ta sig upp på en höjd dit valparna inte når henne. Ju mer hon
kan bestämma om sitt umgänge med valparna, desto lugnare och tryggare
mamma är hon.

Vårt valprum som används från dem är ca 3-4 veckor om natten. Dagtid i kök, vardagsrum
– där vi andra är.

Ska valpar få träffa andra hundar under sina första 8 veckor?
Jag personligen låter övriga hundar i vår flock träffa valparna när tiken själv
tillåter. Dem flyttar ner från vårt sovrum när dem börjar bli nyfikna på
omgivningen och tiken visar att hon inte vill ligga så mycket uppe hos dem.
Flockens andra hundar visar då intresse och söker sig sakta fram mot valpkorgen.
Tiken visar när hon tycker det är ok och här får hon helt och hållet bestämma. När
hon sagt ja är både valpar och hela flocken tillsammans.
Jag låter valparna träffa hundar utanför flocken från det dem är 6 veckor gamla.
Men endast hundar jag litar på och som jag vet är friska från sjukdomar. Då får
valparna umgås med hundarna små korta stunder så ofta det går. Detta för att det
är så viktigt att dem tidigt får lära sig att kommunicera med olika individer. Dock
sker allt under väldigt noggrann övervakan från mig och tiken.

Många uppfödare säger att valpen inte får träffa andra hundar innan dem är 12
veckor och fullt vaccinerade. Fel enligt mig! Man har då missat enormt mycket tid
av socialisering med andra artfränder. Fram till att valpen är 12 veckor pågår den
största socialiseringsperioden i valpens liv samt att fram till 16 veckor pågår den
viktiga ”lekläraperioden”, dvs tiden då valpen leker för att lära sig ta hand som sig
som vuxen.
Valpen har skydd via moderns antikroppar samt första vaccinationen. Andra
vaccinationen är enl. veterinärer jag pratat med, enbart en säkerhetsåtgärd ifall
första vaccinationen inte skulle tagit ordentligt. Valpen är alltså skyddad mot dem
smittsamma sjukdommarna man är så rädd för.

Hur ska valpköpare och besökare uppträda mot tik och
valpkullen?
När tiken tycker att besök är ok tar jag emot besökare till valplådan. Hur tidigt
detta sker varierar från tik till tik. Är man bra på att läsa av sin hund vet man också
när det är ok. Ena tiken kan tycka det är ok när valparna är endast en vecka gamla
medan en annan när de är 3 veckor.
När det kommer besökare är det viktigt att de först träffar tiken. Redan där ser
man om hon kommer släppa besökaren till valplådan eller inte. Jag anser dock att
om man har en tik som visar aggressivitet mot främlingar är hon ingen bra tik att
ta valpar på. Besökaren ska låta tiken ta första intiativet och hälsa helt och hållet
på tikens villkor.
Därefter går man tillsammans fram till valplådan och låter tiken inta den först,
besökarna sätter sig utanför och jag mellan tiken och besökaren. Ingen besökare
får plocka upp en valp ur valplådan på egen hand. Ingen besökare får heller hålla
en valp om denna inte sitter ner (risk för att tappa). Jag lyfter valpen till besökaren
som får hålla så länge valpen inte visar obehag. Vill tiken kolla läget får hon gärna
göra det men ofta ligger hon tryggt kvar hos valparna och på avstånd håller koll.
När valparna är mer rörliga och livliga får besökarna sitta på golvet hos tik och
valpkull. Då brukar tiken gå och lägga sig någon annanstans och bryr sig inte det
minsta. Tror nog hon tycker det är skönt att slippa från dem små en stund 

Hur är det önskvärt att uppfödaren tränar valparna?
Jag tycker att uppfödaren ska göra vad denna kan för att lära valparna att man
KAN göra sina behov utomhus. Dock kan man aldrig göra dem helt rumsrena
eftersom det tar upp till 6 månader innan valpen kan styra sina behov. Gör valpen
ifrån sig utomhus berömmer uppfödaren valpen för VAL AV PLATS för att göra
sina behov. Att göra sina behov gör valpen både med och utan beröm 
Jag tränar också valpen till att inte bita i händer och byxben. Detta gör jag genom
att träna bithämningarna genom att pipa/skrika högt när valpen biter för hårt i
händerna samt att jag står still om valpen börjar bita i byxorna. När sen valpen
slickar på handen/biter nätt berömmer jag mycket med rösten. Varje slick ger ett
bra!
Om valpköparen bestämt namn på valpen tränar jag även detta då det underlättar
för valpköparen i framtiden.
I övrigt tränar jag valpen mentalt. Valparna får lösa problem, upptäcka nya
miljöer, nya underlag mm. Just problemlösningen främjar tillväxten av hjärnan.
Detta har valpköparen stor nytta av när dem framöver vill arbeta med valpen.
Valpen får också känna på olika höjder, vara ensam i nytt rum, leka med äldre
hundar i flocken för att lära sig kommunicera. Mental träning hos valpen under
tiden den bor hos uppfödaren skapar livets ryggsäck hos uppfödaren. Denna
ryggsäck fyller sen valpköparen under valpens uppväxt. Det är superviktigt att
uppfödaren skapar en vattentät ryggsäck…

Hemkomst:
Låt valpen gå runt och göra sig bekant med sitt nya hem. Se till att valpen hittar en
lugn sovplats genom att visa valpen en lugn och trygg hörna samt lägg ut filtbiten
ni fick med hem där. Sitt gärna och mys med valpen på denna plats då och då för
att skapa lugnet och tryggheten.
Bestäm en plats i huset där maten ska serveras och var noga med att servera
maten på denna plats varje gång. Även det skapar trygghet för valpen. Varje gång
valpen har ätit, sovit och lekt ska den få komma ut för att göra sina behov.
Låt valpen få en eller två lugna dagar tillsammans med sin nya familj innan ni
tillåter nyfikna vänner och släktingar komma på besök. Därefter är det fritt fram
för umgånge med olika människor, andra hundar eller djur. Ju fler upptäckter och
upplevelser valpen får innan den fyllt 12 veckor desto säkrare och tryggare valp
skapar du.

Hur gör vi med valpen första natten?
Hur gör man med valpen om man inte vill/kan ha
den i sovrummet?
Mitt svar är; Man kan göra nästan hur som helst :-) Dock får man vara beredd på
en natt med lite mindre sömn då valpen kommer vara lite ledsen och sakna sina
syskon. Så här har jag gjort när jag får hem en ny valp.

Vi har en stor canvasbur där man kan öppna upp taket. Denna bur ställer jag
bredvid min säng. Tröjan som jag haft på mig under dagen och när vi hämtade
valpen lägger jag hos valpen. Den doftar mig som den lärt känna lite och den har
också dofter på sig från valpen syskon och mamma. Denna tröja upplever jag som
väldigt lugnande för valpen. Om valpen blir orolig på natten kan jag lätt stoppa
ner min hand i buren och klappa om den tills den somnar. Jag tar INTE upp valpen.
Verkar den vara väldigt orolig blir det en kissrunda och sen ner i buren igen. Första
natten blir en del vakenstunder men andra natten brukar valpen redan vara
mycket lugnare. Den får tillbringa första veckans nätter i den här buren. Sen flyttar
valpen ner till våra andra hundar i hundrummet. Anledningen till att jag vill ha den
nära mig och inte med de andra hundarna i början är för att jag vill binda bandet
till mig och inte till hundarna.
Om man inte vill ha valpen/hunden i sängen/sovrummet framöver och man inte
har fler hundar i hemmet rekommenderar jag att man sover första veckan på en
madrass hos hunden för att vänja den vid att sova på en speciell plats. Den ska
gärna bara få vara i ett lite mindre rum eftersom det är lättare att känna trygghet
då. När valpen börjar känna sig trygg kan man börja låta den sova själv. OM den
tjuter får man inte gå till den utan det är bara att stoppa proppar i öronen och stå
ut. Valpen kommer sluta efter ett tag och det blir mindre och mindre protester för
att till slut helt acceptera att sova själv.

Ska göras inom 10 dagar från det du hämtat hem
valpen!

Registrering
Valpen ska registreras på jordbruksverket vilket man enklast gör via deras
hemsida, www.jordbruksverket.se Alla hundar oavsett ras/blandras ska
registreras på Jordbruksverket till en liten kostnad.

Den ska även registreras på dig hos Svenska Kennelklubben. För detta finner du en
blankett tillsammans med stamtavlan.

Försäkring:
Valpen har en 3-årig ”Dolda fel försäkring” via Svelands försäkringsbolag. Inom 10
dagar måste du försäkra valpen hos valfritt försäkringsbolag. Sveland är dock det
jag rekommenderar för bästa skydd. Om du försäkrar valpen på annat
försäkringsbolag betalar dem endast upp till din köpesumma om ett dolt fel måste
åtgärdas, Sveland tar hela kostnaden!!!

Bäst är om du ringer in och försäkrar för då börjar försäkringen gälla direkt. Ring
gärna till min kontaktperson Lotta/Sveland på nr 040-484114 eller 070-8773507.
Hon vet precis vilka valpar det gäller när du ringer och vilken information jag
lämnat till dig.
http://www.sveland.se

Övrig information.
Vaccination:
Valpen blev vaccinerad första gången när den var 8 veckor. Den är vaccinerad mot
Parvovirus, valpsjuka, smittsam leversjukdom samt kennelhosta. Valpen ska ha
sin nästa vaccination när den är ca 12 veckor. Första vaccinationen är inskriven på
valpens/hans veterinärintyg. Be din veterinär som ger 12 veckorsvaccinationen
skriva över den på valpens vaccinationsintyg som finns tillsammans med
stamtavlan. Nästa vaccination görs när valpen fyller 1 år och därefter 1 gång/år
eller enl. veterinärens rekommendation.
Ring gärna och boka tid hos veterinär så snart du fått hem din valp så du verkligen
får en tid när den är ca 12 veckor.
Du har säkert hört att valpen inte får träffa andra hundar innan den fått sin andra
vaccination. Man ska vara försiktig helt klart men det är inte så stor fara som
många vill tro. Valpen har fått en vaccination och andra vaccinationen är mest en
säkerhet ifall inte första har tagit. Alltså är valpen skyddad till största delen. Om
du inte låter valpen vara ute och miljöträna samt umgås med andra hundar före
12 veckor missar du nästan hela den viktiga präglings- och socialiseringsperioden!
Kan du börja på valpkurs direkt är det också att föredra.

Avmaskning.
Valpen är avmaskad med Banminth när valpen var 3 veckor gammal, Milbemax
vid 5 och 7 veckor. Den ska avmaskas ännu en gång när den är ca 11 veckor, dvs ca
1 vecka före nästa vaccination. Framöver ska den avmaskas när man ser ett behov
(ej mask i avföringen utan pälskvalité och nedsatt allmäntillstånd). Ibland kan man
märka att hunden får sk inåtvända snörvlingar vilket också är ett tecken på mask.
Övrigt är det bra att avmaska ca 1 vecka före vaccination.

Checklista.
Skriv in vad som är gjort.

Hur/När
Undertecknat köpkontrakt

Vid leverans tillsammans
med säljaren
Gå igenom
Vid leverans tillsammans
veterinärbesiktning
med säljaren.
Gå igenom all dokumentation Vid leverans tillsammans
med säljaren.
Skicka in Ägarbevis till SKK.
Senast 10 dagar efter
hämtning.
Anmäl till Jordbruksverket.

Snarast möjligt.

Anmäl till valpkurs.
Avmaska
Avmaska
Avmaska

Snarast möjligt.
Vid 11 veckor
Vid 6 mån
1 vecka innan 12 veckors
vaccination.
Vid 12 veckor
När valpen fyller 1 år.

Vaccinera
Vaccinera
Vaccinera 1 gång/år.
Social träning

 Stadsträning
 Passera vägarbete
 Automatiska svängdörrar
 På landet
 I skogen
 Gå i koppel på grusväg
 Gå i koppel på asfaltsväg.
 Gå på gräs
 Gå på asfalt
 Gå på grus
 Gå i ”sluten” trappa
 Gå i ”öppen” trappa
 Gå i ståltrappa
 Gå på plast
 Gå över galler
 Klättra på stockar
 Träffat 5 män i olika åldrar
och utssende.
 Träffat 5 kvinnor i olika
åldrar och utseende.
 Träffat 5 barn i olika åldrar
och utseende. (spädbarntonåring)
 Träffa 5 olika djursorter
(häst, ko osv)
 Träffat 5 olika hundraser

Gjort

Notering

X Vid
leverans.
X Vid
leverans.
X Vid
leverans.
Den lilla grön/vita lappen
som är en del av
vaccinationsintyget.
http://www.jordbruksverket.se/etj
anster/etjanster/djur/hundregistre
t

Valpen ska ha gjort och
upptäckt 12 olika saker
under sina första 12 veckor
;-) sägs det. Alla rutor ska
vara ikryssade när valpen
fyller 1 år, tycker jag är mer
rimligt.
Fem tumregler vid
miljöträning:
• Ömka aldrig hunden om
den är rädd!
• Uppträd lugnt, bestämt
och uppmuntrande!
• Anpassa träningen efter
valpens beteende!
• Forcera aldrig fram något
utan öka på svårigheterna
gradvis!
• Vissa saker kan man
behöva upprepa många
gånger för att valpen ska
vänja sig!

HD / ED- röntgen
Ögonlysning
Träna att stå på bord.
Hanteringsträning /
Medicinsk träning
Ta tempen på valpen.

Byt till vuxenfoder

 Åka hiss
 Gå bredvid en cykel
 Åka båt
 Åka bil
 Åka buss





Vid 12-18 månader
Vid 12 månader och efter.
Snarast.
Snarast
Samma tidpunkt under 3
dagar för att få fram
medeltempen.
Vid 1 års ålder.

Önskemål!
Önskemål!
Lär valpen att vara stilla på
kommando.
Träna på frisk hund för att
det ska gå lättare när/om
hunden blir sjuk.
Prata med kunnig i djuraffär
för att hitta lämpligt foder.
Jag ger Royal Canin Adult till
mina.

Denna checklista är till för att du inte ska glömma viktiga saker att socialisera och vänja valpen vid. Det är
så här du skapar en lugn och trygg hund som kan hantera alla situationer.

Lycka till!

Utfordring.
Valpen får torrfoder. Royal Canin Junior Medium.

Fodret serveras torrt. Den får mat ca kl 8, 13, 17 och kl 21/22. Du har fått ett
valppaket med hem med samma torrfoder. Var noga med att läsa på
förpackningen så den får rätt mängd foder efter sin ålder (obs! Tabellen är
generell och vissa valpar kräver mer mat än vad tabellen anger). Om någon månad
kan du dra ner antalet måltider till 3 mål/dag. Vid sex månader drar du ner antalet
måltider till 2 gånger/dag.
Vill du byta till annat torrfoder gör du det skonsamast om du gör en lätt övergång.
Blanda några kulor av det nya fodret i det gamla och öka mängden nytt samtidigt
som du minskar mängden gammalt tills du helt gått över. En veckas
övergångsperiod brukar vara lagom för att inte magen ska reagera negativt.
Om valpen skulle bli lite dålig i magen kan du ge den några teskedar morotspuré
barnmat ett par gånger/dag tills magen stabiliserat sig. Vid riktig diarré kan du ge
Diarsanyl o dyl som du kan köpa på apoteket.
Den har fått smaka på ”godis” när vi gjort lite saker tillsammans samt den och
övriga hundar har dagligen fått söka godsaker på gräsmattan vilket blivit en
väldigt älskad lek för dem alla. Den har inga problem med magen efter dem här
godsakerna. Den har stor kärlek till märgben som den fått råa. Kan sysselsätta
dem i timmar liksom grisöron o dyl.
Efter sin måltid i foderskålen har dem även fått lite foder i en
foderboll/aktiveringsboll samt petflaska. Något dem förmodligen kommer vänta
sig efter att ha varit ute och gjort sina behov.

Omvårdnad.
Valpen är van vid att ligga på rygg och mysa i famnen. Bra om ni fortsätter med
detta mys när valpen kommit till rätta i sitt nya hem. Att ligga på rygg är en
förtroendeövning så påbörja den inte förrän du känner att valpen fått förtroende
för sin familj! Mys mycket och kela på magen för det gillar dem här valparna
väldigt mycket och jag ser att dem faller in i ett härligt lugn. Valpen ligger också
på rygg ibland när jag klipper klorna eller så sitter den upp i famnen. För att få
valpen till att acceptera kloklippning är det bra om ni gör det ofta samt ibland
bara låtsasklipper. I sin nya familj lägger man snabbt till med nya vaner . Ta det
lugnt och ge inte upp! Släpp INTE valpen om den morrar eller trilskas utan håll
lugnt kvar tills valpen blir lugn. Då låter ni den få gå och sen efter en stund börjar
ni om träningen.

Kloklippning är ofta något som kan ställa till problem så gör det till en väldigt lugn
ritual och försök få en förväntan på någon belöning för gott samarbete.
Kloklippning betyder lek, godis eller annat hunden gillar. En klo kan för att
förebygga problem betyda 1 godisbit vid samarbete osv…
Om valpen börjar bråka när ni myser måste den lugna ner sig och sluta bitas för
att få lov att gå iväg!
Kamma ofta för att få valpen att acceptera behandlingen. Kamma och när den är
lugn bjuder ni på kel och godis. Börja korta stunder och öka efter hand tiden för
kamning. Försök borsta igenom pälsen en kort stund varje dag. Inte för att pälsen
behöver det utan för att valpen och vanan behöver det. Gör borstningen till en
mys och gosstund så blir det inga problem i framtiden.
Träna också valpen till att få lov att hålla i tassar, pälsen, öronen o s v genom att
hålla fast och vid minsta lilla samarbete belönas valpen med glad röst/klick och en
godisbit. Öka kraven efter hand som valpen är redo.

Vid ca 6 månader byts pälsen från valp- till vuxenpäls vilket KAN innebära en del
tover. Kamning ganska ofta är då behov. Börja med att borsta ut översta lagret på
pälsen och kamma sen igenom ordentligt med ”pudelkammen”. Använd gärna ett
spraybalsam som du jobbar in i pälsen efter borstning och innan kamning. Det
motverkar statisk och flygig päls samt att den blir mer lättarbetad. Finns det tover
använder du en tovutredare som skär sönder tovan och använd sen en kam med
rullande taggar för att få bort tovan.
Vid 1 ½ - 2 år har hunden fått sin vuxna päls och den bör då vara ganska lättskött.
Jag kammar igenom ordentligt ca 1 gång/månad och badar ca var 3:e månad.
Efter bad sprayar jag på balsam och borstar igenom pälsen ordentligt medan den
är blöt.
En Schapendoespäls ska enligt rasstandard aldrig klippas eller trimmas!

För pälsvården.

En sk ”Pudelkam”. En grovtandad kam som lätt
tar sig igenom den långa och tjocka pälsen.

Kam med rullande piggar. Används efter att
man dragit tovutredaren genom en tova samt efter att man kammat med den
grovtandade kammen.

Borst av äkta svinhår. Ger minsta slitage på
pälsen. Används innan kamning samt då och då mellan dem stora
genomkamningarna.

En schapendoesägares bästa vän!
Tovutredare med 11 stycken knivar som skär genom tovan. Ett måste att ha i
pälsvårdslådan.

Balsamspray som gör pälsen mer lättskött. Spraya i pälsen vid pälsvård samt er
bad tillsammans med en genomborsning av den blöta pälsen. Finns många bra
sorter att välja mellan.

Öron:
Det växer mycket päls i öronen på en Schapendoes och denna päls ska tas bort.
Klipp inte bort då det skapar mycket kli när den växer ut utan ta tag i ett par
hårstrån med fingertoppar och gör ett hastigt ryck. Valpen tycker det är lite otäckt
i början men vänjer sig snabbt vid ”behandlingen”. Detta är viktigt då det annars
blir för tätt i hörselgången och kan skapa irritation och inflamation.

Öronrens är bra att ha. Finns en massa olika att välja mellan. Häll i
öronrens ca 1 gång/månad för att hålla öronen rena och fina. Häll i och ”ruska”
runt örat och torka sen ut överflöd med en bomulsbit du virat runt ett finger.

Trimkondomer för borttagning av päls i
örongången. Sätt en på tumme och en på pekfinger. Dessa underlättar när du ska
dra bort håret i örongången då det är lättare att få ett bra och fast grepp.

Ögon:
Pälsen som hänger framför ögonen brukar ge ganska mycket ”goja” i ögonvrån.
Detta plockas bort dagligen för om det får sitta kvar kan det bränna och ge sår.
Sätt gärna upp luggen med tofs så fort det går för att underlätta synen för
hunden. Titta också dagligen så hunden inte har röda ögon eller andra åkommer.

Effilersax behövs för att klippa pälsen runt intill ögonen som
annars lätt sticker in och orsakar irritation. Klipp dock inte av den långa lugg som
är framavlad för att skydda dem stora och ömtåliga ögonen!

Gummisnoddar för att sätta upp pälsen framför
ögonen. (klipp inte, snälla!!!)

Tassar:
Det växer en massa hår på undersidan av en Schapendoes tassar. Detta hår ska
enligt rasstandard inte klippas bort men om du ser att hunden blir irriterad på
tassarna kan denna päls orsakat svamp. Klipp då ner pälsen mellan trampdynorna
och smörj med tassalva. Bra vid fuktigt väder under längre tid.

Strandbodarnas Impregneringsspray är bra att
anjvända när det är snö ut. Sprayet gör så att snön inte fastnar i pälsen på tassar
och ben.
Är det mycket salt på vägar mm om vintern är det bra att smörja in hundens
tassar med tassalva innan promenaden.

Det är viktigt att man gör pälsvård mm till en mysig stund. För att bespara
din rygg och göra det lugnt och tryggt för hunden är det bra att använda sig
av t ex ett trimbord.

Stress.
Schapendoes är en holländsk vallhund. Vallhund är detsamma som lättstressad i
vissa fall. Schapendoes har inte så mycket vallning i sig om man inte väcker den
men den har övriga egenskaper djupt rotat. Dem gillar bl a att gräva och är det
varmt ute är dem duktiga på att gräva hål i jorden för att hitta sval jord att ligga
på.
Vissa stunder kommer valpen visa på hög stress. Detta märker ni genom att den
blir skällig och/eller väldigt bitig. Det är oftast ett tecken på att det är dags för vila
eller att det är dags för mat. Ofta har valpar svårt att själv känna detta och blir
istället för avslappnade mycket uppspeedade. Då behöver den er hjälp. Sätt er ner
med valpen och mys med valpen på rygg (om det inte är matdax). Släpp INTE om
den protesterar!!! När den känns lugn släpper ni valpen och förhoppningsvis
vandrar den runt för att leta en bra sovplats där den säckar ihop. Om inte detta
hjälper är det bra om ni har någon form av bur eller låda den kan få ha som sitt
kryp in. Sätt in valpen där tills den är lugn. Valpen bör sova 15-17 timmar/dygn.

Lek.
Lek mycket med din valp. Lek både med leksaker, jaga dig, kurragömma,
dragkamp mm. Valpen älskar att leka med oss människor. Lek är bra som belöning
så lär in denna egenskap så fort du kan. Tänk bara på att inte leka så mycket att
det blir stress. Använd också gärna leken som belöning efter utfört moment. Bolloch pinnkastning är helt ok då och då men även här är det bra att använda som
belöning när det är väl inlärt.
Lek skapar samarbete och förtroende och du blir världens bästa matte/husse!

Lek mycket med dragleksaker, bollar eller vad ni hittar. Fundera inte på den där
gamla skrönan att man gör en aggressiv hund om man låter den ha dragkamp
mm. Lek och ha kul med din hund så blir båda så glada.

Förslag på hur du kan aktivera din valp/hund.
Aktiviteter Någon gång
med
dagligen.
människan.
Sök efter person

X

Öppna paket

X

Tafatt
Människa - hund

X

Brottas
Människa –
hund
Dragkamp
Människa –
hund

Någon
gång i
veckan.

X

X

Kasta boll/pinne

X

Spåra

X

Klättra / balans

X

Leta godis /mat

X

Leta saker

X

Träna lydnad

X
X (efter 1
år)

Träna agility
/hinder mm
Cirkuskonster

X

Annan lek

X

Lek med annan
hund

X

Någon
gång i
månaden.

En gång =
ingen gång.

Vi önskar:












Att du försäkrar din valp för annars gäller inte den dolda felförsäkring som
jag tecknat för denna valpkull.
Att du inte promenerar med Valpen mer än max 5 min/dag totalt under
första månaden. Därefter bygger du på 5 min/dag för varje månad.
2 mån
5 min
3 mån
10 min
4 mån
15 min
5 mån
20 min
osv…
Att du går valpkurs med valpen då det är här du lägger grunden för hela
valpens sociala liv.
Att du gör en höftleds samt armbågsröntgen när valpen är 12- 18
månader. Dels för din egen skull samt får vår utvärdering av
föräldrarna/kullen.
OM ni av någon anledning inte längre vill ha valpen önskar jag att ni
kontaktar oss oavsett anledning till ert beslut. Vi kommer då överens om
ev omplacering mm. Vi önskar att ni inte säljer valpen vidare utan att ha
kontaktat oss först. Helst ser vi att ni är aktiva i sökandet efter ett nytt
hem och att ni kan ha valpen hos er till en flytt kan ske. Detta för att
slippa skapa onödig stress för valpen/hunden genom en tillfällig placering
hos oss och sen åter en ny flytt.
Ni tränar valpen med hjälp av sk belöningsmetoden och vänliga metoder.
Bra kurser hittar ni bl a hos www.immi.nu
Att ni tar hand om valpen efter bästa förmåga och ser valpen som en
familjemedlem.
OM ni har lust någon gång ställer ut valpen för att få en bedömning.

Valpens utveckling
Källa: Eucanuba Puppy för valpar.

1 månad:



Mjölktänderna kommer fram
Avvänjning från di kan påbörjas.

1 ½ månad:




Biter, slåss och leker.
Tuggar
Ca 70% av hjärnmassan har utvecklats.

2 månader, eller så snart du får hem din nya valp:



Påbörja inlärning och integrering i hemmet (inkl barn och andra djur som
valpen kommer att umgås med som vuxen)
Börja tala med veterinär om vaccinationer och fördelarna med
sterilisering/kastrering om sådana planer finns.

3 månader:





Jagar andra djur, föremål som kastas och sin egen svans
Lystrar till sitt eget namn
Ca 90% av hjärnmassan har utvecklats.
Promenad om max 10 min totalt/dag.

4 månader




Lyder ”hit”, ”sitt” och ”ligg” samt ”vänta” (egen kommentar: såvida man
tränat in det förstås)
Promenad om max 15 min totalt/dag.
Mjölktänderna lossnar och dem permenenta växer fram. Nu är hunden
inte längre valp utan räknas som unghund.

5 månader:



Småvuxna raser närmar sig vuxen höjd och vikt (hundras på max 10 kg när
dem är fullt utvecklade)
Promenad om max 20 min totalt/dag.

6 månader:





Tycker om att apportera och leka.
Kan lyda ”fot”, ”apport” samt ”stanna kvar”. (efter inlärning)
Vissa småvuxna raser blir nu könsmogna.
Promenad om max 20 min totalt/dag.

7 månader:


Nu kan det börja bli valfritt med promenadtiden för din hund såvida den
inte visar tecken på stress.

8 månader.


Hunden kan klara sig från att uträtta sina behov i ca 8 timmar.

9 månader:




Valpkurserna har oftast avslutats och en påbyggnad har påbörjats.
Kan gå i koppel
Kan känna igen namn på enskilda familjemedlemmar.

12 månader:




Storvuxna raser närmar sig vuxen höjd och vikt (över 25 kg när dem är
fullt utvecklade)
Lyder även utan koppel
Ben och leder är så pass utvecklade att motionen kan varieras mer.

18-24 månader.



Vissa storvuxna och mycket storvuxna raser är könsmogna.
Börjar bli socialt mogna och uppvisar vuxet beteende.

När byter man till foder för vuxna hundar?
De flesta valpar kan gå över från valpfoder till foder för vuxna hundar vid följande
ålder:




Småvuxna raser: 12 månader
Medelstora raser: 12 månader
Storvuxna och mycket storvuxna raser: 12-24 månader.

Tänk på att göra en lugn överföring. Börja med ¼ av det nya och öka på det nya
efter några dagar osv…

Här hittar du mycket läsbart om valpen.
http://www.eukanuba.se/DNA/sv/sv/puppies/index.html
www.bonizashundskola.se
www.immi.nu

Lärarskap
När du får hem din lilla valp blir du på ett naturligt sätt ”förälder” och
kullsyskon i ett paket. När valpen funnit sig tillrätta börjar den så smått
testa gränserna i familjen. Nu gäller det för oss att visa valpen på ett lugnt
och tryggt sätt att den kan lita på oss samt lära den vilka regler som gäller i
vårt samhälle.
Hur blir man en bra lärare/förälder för sin valp?











Vi är självsäkra
Vi är vänliga
Vi har stort tålamod
Vi är klara i våra instruktioner
Vi är bestämda
Vi bestämmer flockens rytm
Vi sitter på resurserna, dvs det är vi som ser till att saker och ting
händer, vi som skaffar maten, vi som aktiverar mm.
Vi är lugna, lugn ger förtroende
Vi är lyhörda
Vi är inte tjatiga

Respekterar du din hunds personlighet får du också respekt tillbaka.
I mänskligt umgänge säger man att en person som besitter stor säkerhet
och kunnande är en auktoritet. Det är någon man respekterar och ser upp
till, till skillnad från en som är auktoritär, dvs sträng och maktlysten. Valpen
söker sig ofta till personer som är auktoriteten.
Valpar är utsatta varelser. De är känsliga och formas av hur vi behandlar
dem. De speglar både våra medvetna och omedvetna känslor. Därför
måste vi göra allt för att behandla våra hundar väl och ge dem något
tillbaka. Har du ett stort engagemang och försöker tillgodose hundens
behov, förmedlar du också kärlek i allt du gör för den. Du är den
självskrivne föräldern!

Lär med rätt metod = Bra lärarskap.
Nästan alla människor är numera överens om att all inlärning ska bygga på
hundens naturliga instinkter och det bästa, säkraste resultatet uppnås
genom positiv inlärning. Låter du en människa eller annan hund göra illa
din hund så sviker du ditt åtagande som förälder/trygghet. Du har då
överlåtit ansvaret på hunden. Vill du vara en bra och pålitlig förälder för din
hund måste du också axla rollen som hundens beskyddare. Du måste alltså
försvara din hund mot det som är farligt för den.

Ursprung och Uppfostran.
Att tillit och respekt kanske är viktigare än att hela tiden upprätthålla en
maktposition över hunden, är av stort intresse för alla som inte vill använda
sig av hårda uppfostringsmetoder. Då kan man som hundägare mer rikta in
sig på att uppträda säkert, visa känslor och få hunden att samarbeta.
Våra hundar vaktar och märker ut sitt hemmarevir precis som vargen även
om förhållanden ser lite annorlunda ut i vår värld. Ett beteende som inte
går att ta bort, däremot kan man försöka hålla det på rimlig nivå. Det är
alltid hundägaren och inte hunden som bestämmer vem som ska komma
inom flockens dörrar.
Morrar valpen när man söker kontakt med den ska man absolut lämna
den ifred. Den talar då om att den inte vill störas och det måste man
respektera om man vill vara en bra förälder. Valpens mamma hade absolut
respekterat detta. Man får absolut inte bestraffa den. Om vi respekterar
inger vi ett förtroende som är mycket viktigt.
Passa valpen istället för att straffa den när den gör något otillåtet. Den vet
ju inte vad som är rätt eller fel. Det måste vi tala om för dem på ett vettigt
sätt. Därför är det bättre att ha koll på valpen och hindra den från det
otillåtna i tid.

Rekommenderat är att aldrig lämna en vuxen hund mer än 4-5 timmar
totalt/dygn. Dock tycker jag att en hund som har det väldigt aktivt omkring
sig och har svårt för att slappna av när det finns människor omkring den
kan må bra av att få vara ensam några timmar längre. Låt hunden vara
hemma i ett streck utan att någon går hem på t ex middagen och går ut
med hunden. Den måste då varva ner 2 gånger efter aktivitet vilket kan

skapa problem hos hunden. Den vet inte om du är borta 1 timme eller 5
timmar.
När du ska lämna hunden på t ex morgen rekommenderar jag följande:


Ge valpen sin frukost och släpp sen ut den för att göra sina
behov/rasta på en väldigt lugn och kort promenad.



Gå in med valpen och låt den varva ner under ca 30 min medan du
sitter lugnt och stilla vid t ex köksbordet.



När valpen varvat ner kan du i lugn och ro klä på dig och ge dig iväg.
Gör ingen notis om hunden!

När ni kommer hem vill valpen gärna tala om att det varit synd om den som
blev lämnad ensam. Vi tolkar det ofta som att den är glad att över att vi
kommer hem och vill hälsa men den visar sin oro!
Se inte valpen förrän den lugnat ner sig. Då sätter man sig ner på golvet
och hälsar lugnt och stilla. Detta är vid ensamhetsträningen! Därefter kan
man hälsa direkt på hunden om den hälsar på ett sätt som är acceptabelt!

Ge valpen massor utav kärlek!
Valpar är utsatta varelser. De är känsliga och formas av hur vi behandlar
dem. De speglar både våra medvetna och omedvetna känslor. Vi måste
behandla våra hundar väl och ge dem något/massor tillbaka. Har du ett
stort engagemang och försöker tillgodose hundens behov ger du dem
kärlek i allt du gör för dem.

Valpbitning
Många valpar har förkärlek för våra händer och tyvärr gör deras sylvassa
tänder väldigt ont när de leker och biter i oss. Det kan vara ett problem att
lära valpen ta försiktigt men här följer ett gott råd på hur du kan träna
valpens sk bithämning.
Målsättning:




Valpen ska lära sig bithämning (styra sina tänder och vara försiktig
med människohänder osv) .
Valpen ska kunna kela/leka med människor utan att ”valpbita” i
händer och andra saker hela tiden.
Hunden ska släppa det den har i munnen, eller vara försiktigare när
vi säger AJ.

Syfte:
Det är viktigt att hunden lär sig att styra sina tänder medan den fortfarande
är valp (gissa varför!). Valpbitning är plågsamt medan det pågår, och om
man inte får kontroll på det medan hunden är valp kan beteendet
utvecklas till att bita i kopplet eller andra problembeteenden som hunden
tar med sig även efter valptiden.
Ett ”AJ”-kommando är praktiskt att ha även i andra situationer,
t ex om hunden senare blir oförsiktig när vi ger godis osv.
Träning:
1) Skrik AJ och gå från valpen varje gång den biter så hårt att det är
obehagligt. När valpen slickar på din hand berömmer du den rikligt
med rösten!!! Varje slick ger beröm!
2) Samma som 1, men nu skriker du AJ och går från valpen även när
den biter lite lösare. Fortsätt med detta till valpen bara biter
försiktigt (bithämning).
3) Skrik AJ och gå från valpen oavsett hur löst den biter.
4) Uppmuntra valpen att bita i dina händer. Bli sedan passiv och vänta
till valpen slutar bita av sig själv – klicka och belöna med godis när
den slutar. Fortsätt med detta till valpen inte längre vill bita även
om du försöker uppmuntra den till det (klicka och belöna när den
inte biter fast du frestar den genom att röra på dina händer).
5) Låt familjemedlemmar träna på pkt 1-4. Fortsätt till det fungerar
lika bra på hela familjen.

Träningstips!
Var konsekvent – skrik alltid AJ (inte surt, argt eller irriterat men som om
tänderna verkligen gör dig illa) och gå från valpen när den biter. Låt den
inte få lov att bita ibland. Lägg lite extra tid på den här träningen de första
veckorna du har valpen – det besparar dig mycket extra arbete senare.
Straffa INTE valpen fysiskt när den biter. Säg AJ och gå iväg. Om du
kombinerar detta med att använda obehag blir träningen inte lika effektiv
(och valpen kan bli rädd, eller utveckla andra problem istället).
Om valpen är ”helt hopplös” kan du istället lyfta upp den och sätta den i ett
eget rum en kort stund (ta bort valpen istället för att ta bort er). Upprepa
detta tills den ”fattar poängen” och lugnar ner sig.
Valpar som har mycket överskottsenergi blir ofta värre på att bita. Se till att
valpen blir aktiverad utomhus i lämplig mängd. Inte för lite och inte för
mycket…

Vänta ensam / Ensamhetsträning
Målsättning:
Hunden ska kunna slappna av när den är ensam utan att skälla eller
förstöra saker.
Syfte:
Hunden måste kunna slappna av även om vi lämnar den en stund.
Övningarna nedan är också bra för att förebygga problem med ensamhemma-träningen.

Träning:
1) Vänta i koppel vid träd/lyktstolpe i 10 sek, ägaren synlig 20 meter
bort.
2) Vänta i koppel vid träd/lyktstolpe i 10 sek med ägaren dold (bakom
husknut o dyl).
3) Vänta i koppel vid träd/lyktstolpe i 30 sek, ägaren synlig 20 meter
bort
4) Vänta i koppel vid träd/lyktstolpe i 30 sek, ägaren dold.
5) Vara ensam i ett rum i huset 2-10 min
Träningstips!
Träna gärna på det här efter att ni varit på promenad, eller när hunden är
lugn av någon annan anledning.
Fäst hundens koppel i ett träd eller en lyktstolpe, gå 4-5 meter från hunden
– gå därefter direkt tillbaka och belöna med godisbit. Repetera detta flera
gånger på gradvis längre avstånd tills ni når punkt 1. Gå ALDRIG så långt
bort att hunden börjar yla eller skälla! Det är viktigare att köra många
repetitioner än att öka tiden så fort.
Efter hand kan du gå utom synhåll några få sekunder. Gå tillbaka och
belöna INNAN hunden börjar låta, eller tydligt blir osäker på något sätt. Det
är stora skillnader mellan olika hundar hur fort man kan avancera i
träningen. Om det går väldigt bra kan du gärna öka tiden ganska fort. Om
hunden har problem med att du försvinner bör du hellre prioritera att köra
många repetitioner där du är borta bara ett apar sekunder åt gången.
Kör samma tillvägagångssätt när du ska lära hunden att vara ensam i ett
rum. Börja med några få sekunder, och gå ALLTID tillbaka INNAN hunden
börjar leva om.
När du lämnar hunden kan du gärna säga ”snart tillbaka”. Detta blir så
småningom ett slags vänta-kommando. Om hunden kan vara ensam i 2-10
minuter har du lagt en bra grund för ensam-hemma-träningen.
Lämna aldrig hunden bunden utanför affär eller andra ställen där det rör
sig mycket folk!

Vi blir inte en bra ledare genom att bruka våld eller
ha ett osäkert kroppsspråk!

Våld föder våld…

Rumsrenhet
Lär in rumsrenhet varsamt. Att aga en valp som kissar eller bajsar inomhus
är helt förkastligt. Valpen gör något för den helt naturligt och den har ingen
förmåga att förstå varför den får bannor i det här fallet. Resultatet blir
istället en osäker och rädd valp, som kan få stora problem i fortsättningen
med att ”göra ifrån sig” när den är ute och rastas. Det kan bli så att den
håller sig tills den är inne igen och kan göra sina behov utan att någon ser t
ex bakom en soffa o dyl.
När valpen har ätit, sovit och lekt är det din uppgift att se till så att den kan
komma ut och göra sina behov. Det måste gå snabbt för valpen har ingen
förmåga att kunna hålla sig. Beröm valpen rikligt när den gör ifrån sig ute
och låt den få vara lös ett tag efteråt innan du kopplar den och tar den med
in (i den mån valpen kan vara lös pga omständigheterna).

Inte skälla hysteriskt när det kommer besökare vid
ytterdörren.
Många hundar tar det som sin uppgift att vakta i hemmet. Inte konstigt alls
då hundarna ser hemmet som en del av sitt revir. Vi människor tycker dock
det är ganska besvärande när hundarna larmar så väggarna nästan bågnar.
Det är därför viktigt att redan från början lära valpen att ett/två skall är ok
för att tala om att besök är på ingång men sen tar vi människor över beslutet
om besökarna ska få komma in och när dem ska få komma in. Du kan träna
detta enligt följande.

1.

Det ringer på dörren och valpen börjar larma. Beröm valpen direkt
och sitt lugnt kvar. Så fort valpen gör en paus i larmandet reser du
dig upp och går sakta mot ytterdörren. Börjar den larma igen stannar
du upp och fortsätter mot dörren vid nästa tystnad. Väl framme vid
dörren ser du till att komma mellan dig och valpen. Håll handen
lugnt på dörrhandtaget så länge valpen larmar. När den tystnar
räknar du sakta till 4 och öppnar då dörren och släpper in besökaren
som inte får hälsa på valpen förrän den är lugn och samlad.

2.

Nu är det dags att öka kraven. Nu väntar du inte bara ut tystnaden
utan nu kräver du också att valpen sätter sig för att ytterdörren ska
öppnas. Så fort den doppar rumpan i marken åker dörren upp. Öka
tiden som hunden ska sitta innan du öppnar dörren tills du känner att
du har kontroll på momentet. Reser den sig stänger du dörren igen.

3.

Vi ökar kraven ytterligare, valpen ska sitta ända tills du säger åt den
att hälsa.

Det jobbiga med denna träning är att det kräver tålamod av dig. Du får inte
korrigera med röst och din kropp utan du jobbar hela tiden med att ta bort
det valpen vill ha om den gör fel (negativ bestraffning) vilket är den bästa
inlärningsmetoden. Ett annat problem kan vara att det tar tid innan dina
besökare får komma in genom ytterdörren. Varna därför dem alltid innan
dem kommer att du tränar din hund.
Var konsekvent!

Hundens utvecklingsperioder:
Det är viktigt att man som hundägare känner till hundens
utvecklingsperioder. Man kan då lättare förstå de ev problem som kan dyka
upp.

0-2 veckor:

Mat, värme o skydd är det väsentliga. Lugn o ro
för valp o tik.

2-3 veckor:

Kropp o sinnen utvecklas mer.

3-5 veckor:

Prägling = Valpen identifierar sig med arten.
Börjar leka och är nyfikna. Äta riktig mat. Lite
mänsklig kontakt är viktig.

5-7 veckor:

Mer intresse för jaktlekar. Tar upptäcktsfärder.
Bra att de får träffa andra snälla vuxna hundar.

7-12 veckor:

Ledarprägling. Valpen börjar få minnesbilder =
mer bestående inlärning sker. Viktigt att den
som senare ska ha hand om dressyren gör något
meningsfyllt med valpen.

12-16 veckor:

Produktionen av könshormon börjar. Valpen
försöker klättra på rangskalan eller som jag ser
det, testa gränserna. Erfarenhet får allt större
betydelse. Observera förhållandet till ev. barn i
familjen.

16 veckor-7 mån:

En lugn period som lämpligen tas tillvara för
inlärning. Den lydnad som man lär in under
denna period är till nytta vid dominanshandling
senare.

Valpens inlärning
Ha alltid i bakhuvudet att belöning eller utesluten belöning – ingen
korrigering alls – ska vara den helt övervägande metoden vid all inlärning
och träning!

Inlärningstrappan

En valp behöver tid för att mogna och ska därför tränas i den allmänna
lydnaden under hela uppväxten. Man kan jämföra inlärningsprocessen vid
en trappa. Bilden visar att all träning dock måste ske gradvis.

Förklaringssteget: Här talar man om för valpen vad de olika kommandona
betyder. Nästa steg är att öka svårigheterna gradvis. Efter flera veckor och
ibland månader kan man börja ställa krav och förvänta att hunden kan
utföra det vi ville den skulle göra.

Godis eller inte godis?
Godis är en mycket bra förstärkning (förstärkning är något man ger hunden
för att den ska öka motivationen till att göra om beteendet.)
Jag anser inte att godis är en muta utan en lön för väl utfört arbete –
samarbete. Det handlar om överlevnad. För mig är pengar överlevnad och
för hunden är mat överlevnad. Vi vill båda ha något i lön som gagnar vår
överlevnad, pengar för mig och mat/godis för hunden. Detta ska man hela
tiden ha i bakhuvudet för då belönar jag rätt beteende – bra samarbete =
lön, dåligt samarbete = ingen lön.
Bäst resultat får man om man alltid ger godis vid inlärningen av ett
moment och sen ändrar till att ge då och då.

Problem växer inte bort!
Redan när du får hem din lilla valp måste du börja lära den vilka regler som
gäller i er familj samt i samhället. Det gör du genom att vara vänlig men
bestämd och framför allt konsekvent. Det är lättare att ta bort felaktiga
beteenden hos den lilla valpen än hos ”tonårshunden” som har börjat köra
sitt eget race.
Det är viktigt att du visar valpen tydligt vad du vill att den ska göra genom
att berömma rikligt och vad du vill att den INTE ska göra genom att erbjuda
tillåtna alternativ alt. nonchalera. Det är också viktigt att du ser till att
hunden gör det du vill att den ska göra. Valpen är envis men du måste vara
mycket envisare och verkligen inte ge dig. Vill valpen gå åt ett håll går du
fram och visar den åt rätt håll genom att locka på den.

När den följer efter dig berömmer du rikligt och visar din glädje över att
den följer efter. Ta chansen för den kommer inte sedan den blivit större.
Ett annat sätt att få hunden att följa dig och samarbeta med dig är att låta
hunden ”Göra egna val”. Vi tränar mycket med denna metod på
hundskolan då jag anser att det ger bästa inlärning. Se dig själv och
störningen som 2 skålar på en våg.

M

M=människa
O= omgivning

O

Dem här vågskålarna måste byta plats. Hur kan du göra för att bli mer
intressant och väga tyngre än omgivningen? Här kommer lite exempel på
den viktiga löneförhandlingen med hunden:













Gillar hunden det godis du bjuder på?
Är godiset tillräckligt gott för den prestationen du kräver?
Gillar hunden leksaken?
Är leken tillräckligt attraktiv för prestationen du kräver?
Kräver du för stor prestation för den miljö ni befinner er i?
Ställer du för stora eller för små krav?
Ger du hunden den uppmärksamhet den önskar?
Ser du hunden under hela ert träningstillfälle?
Hur bra är er relation (ingen bra relation, tar inte hunden emot din
belöning).
Kan du ge hunden den trygghet den behöver?
Ger du upp?
Ser du till att få det genomfört som du bestämmer dig för och
belönar detta med en attraktiv belöning?

Kan valpen tänka?
Visst kan valpen tänka men inte på samma sätt som oss. Ett fel vi ofta gör
är att vi förmänskligar hunden. Hunden har känslor men de är inte lika
våra. En hund kan inte känna svartsjuka utan det hunden gör då vi tror det
är svartsjuka är att utöva resursförsvar. Vi vill gärna sätta våra känslor på
hundens handlingar men ofta blir det fel. Hunden lär sig att vissa
beteenden ger tillfredsställelse medan andra inte alls. Hunden anpassar
sina handlingar efter vad som är positivt och vad som är negativt för den.
Lär dig så mycket som möjligt om hur din hund fungerar och hur man ska
träna. Då får du en djupare relation med hunden och ju mer du lär dig om
hunden desto intressantare och roligare blir ditt hundliv. Du kommer då
också att finna din hund mer och mer fascinerande. Vill du lyckas med
valpuppfostran, träning, tävling och vardagsliv måste du lära dig se det som
händer med hundens ögon.

Hundens sinnen.
Hjärnan:
Lagrar all information i korttidsminne och långtidsminne.
Är fullt utvecklad vid 18 månader för hund, människa vid 6 mån.
Hjärnan uppfattar allt som en betingad reflex/klassisk betingning:
Hur en händelse förhåller sig till annan händelse.




ex. skrammel med matskål = serveras mat.
Skrammel med koppel = promenad.
Instrumentell betingning: Försök och misstag.

Hunden motiveras av andra orsaker än dem vi upplever och tar hänsyn till
och konflikter mellan vad hunden instinktivt vill göra och vad vi vill den ska
göra kan åsidosättas, antingen genom att vi ökar den belöning som hunden
får när den lyder oss istället för sig själv, eller genom att straffa den för
dens normala beteende.

Storhjärnbarken har sk ”dataminne”. Alla tidigare erfarenheter finns
lagrade i hjärnans minnescentra och det är därför hundar genast känner
igen människor eller andra hundar som dem inte träffat på väldigt lång tid.
Om hunden utsätts för sk ”superstimulering”, dvs om den får höra starka
ljud, se starka ljusblixtar eller måste balansera på ett lutande plan några
min/dag kommer den att utveckla en större hjärna. Hundar som inte får
stimulans får mindre hjärna. Man kan påverka detta genom att ge valpen
den bästa miljön under valptiden.

Känsel:
Viktigaste sinnet för hunden under hela livet.
Klapp och smek har en lugnande inverkan och ger lugnare hjärtfrekvens,
blodtrycket minskar och hudtemperaturen sjunker.

Smak:
Hunden har 1706 st smaklökar. Kan ha smakupplevelser såsom gottlikgiltigt-dåligt.
Har receptorer som reagerar på vatten. Kan känna skillnad på
vattenkvalité.
Hunden föredrar varm mat framför kall mat.
Doften av maten spelar stor roll för hunden innan den börjar äta. När den
väl börjat äta har doften mindre betydelse.
Hunden föredrar nötkött framför något annat.
Vår samverkan med hunden påverkar deras smaksinne.
Tikar är petigare med maten än hanar och tros vara hormonellt betingat.
Underskott av kalcium och mineraler i dieten kan påverka hundens psyke
och kan därmed öka aggressiviteten.

Hundens smak rankas enl. följande:
1. Lukt
2. Konsistens
3. Smak

Hörsel:
Hunden kan höra ljud på 4 gånger längre avstånd än oss men uppfattar ljud
lika oss.
Uppfattar ljud med höga svängningar vilket är en sida av vargen i hunden.
Kvarleva från den tid då hunden levde på gnagare.
Hunden kan skilja mellan 2 toner som ligger så nära varandra som endast
1/8 tonsteg. Därför kan hunden känna igen t ex husses bil bland andra
bilar.
Hunden kan se den europeiska tv-bilen som består av 625 punkter/sek. När
det gäller den amerikanska tv-bilden som har 525 punkter/sek uppfattar
den bilden som myrornas krig.

Lukt:
Hunden har ca 220 miljoner luktceller. Om dem slätas ut är ytan större än
kroppsytan.
Hunden har ca 7 kvm nässlemhinna.
Kan spåra doftämnen i så låg koncentration att inte ens den känsligaste
apparatur kan känna dessa.

Belöning och korrigering.

Allt som får valpen att vifta på svansen är belöning för den. Studera valpen
när den fått beröm, är den inte glad måste du belöna mera eller på annat
sätt. Prova dig fram tills du hittar rätt belöningsform. Vem bestämmer vad
som är rätt belöning? Jo, hunden själv så klart. Belöningen kan bestå utav:









Godis
Kel
Lek och bus
Dragkamp (används endast som belöning)
Pussa matte/husse i ansiktet
Rusa efter en boll/pinne (används endast som belöning)
Rösten. (Rätt tonfall mycket viktigt)

Låt fantasin flöda men se till att det är kvalitet på belöningen. Glöm heller
inte att variera belöningen för att hunden ska hålla motivationen att
samarbeta uppe.

Kom ihåg!
Belöning eller utesluten belöning – ingen korrigering alls – ska vara den helt
övervägande metoden vid all inlärning och träning!

Tala tyst!

Hunden hör som sagt ca 4 gånger bättre än du.
Hundar talar ju inte med varandra vilket innebär att de är mer känsliga för
tonläge än vad vi är. Enkelt kan man säga att en hund som är lite arg
morrar nästan ohörbart, men om det inte respekteras höjer den rösten för
att visa att den menar allvar – precis som vi själva. Hunden kan också ändra
sitt tonläge efter känsla – mer allvar, mer dovt och djup morr och i vissa
andra situationer mer pipigt och gällt morr.
Du ska aldrig skrika åt valpen eftersom den hör väldigt bra, däremot bör du
göra som hunden – ändra tonläge beroende på om du vill visa den ditt
missnöje eller din glädje.. Alla hundar är otroligt mycket mer lyhörda för
våra rösters nyanser och tonlägen än vad vi själva är. Hunden uppfattar
direkt om du är arg eller glad bara genom att lyssna till om tonarten är
mörk eller ljus. Det spelar mindre roll om volymen är högt eller lågt
påskruvad.
Om du redan från början vinnlägger dig om att tala ”tyst” och lågt till
valpen med ett normalt röstläge behöver du aldrig höja rösten mot den.
När du är glad och berömmer hunden är det synnerligen viktigt att du
övergår från normalläge till ett glatt diskantläge. Något som många hussar
måste träna på. När du är missbelåten och vill tala om för valpen att något
är fel sänker du tonläget till en bister bas. Här är det mattarna som måste
träna. Det brukar lösa sig om matte då istället morrar eftersom det inte går
att morra i falsett.

Ju tystare och mer viskande du talar till valpen ju mer lyhörd blir den.

Rösten är ett utav dina absolut viktigaste redskap när det gäller att
kommunicera med hunden, missbruka den inte!

Har man svårt att få in rätt tonläge vid beröm är klickern en stor fördel och
klart att föredra.

Tala med kroppen

Tillsammans med rösten är kroppsspråket ännu ett viktigt verktyg. Hunden
är lika skicklig på att tolka ditt kroppsspråk som att tolka ditt röstläge.
Hunden tolkar minsta lilla rynka i pannan (hotfullt) till hotfull
kroppshållning. Man måste vara införstådd med att hunden tolkar vårt
kroppsspråk annorlunda än vad vi själva gör.

Ett exempel:
Tar du emot ett barn som kommer rusande och ska hoppa upp i din famn
så böjer du dig förmodligen lite framåt, sträcker ut händerna och visar upp
ett stort leende. Det tolkar barnet som att du är glad över att det kommer
och du välkomnar det med öppna famnen och visar upp ett stort leende.
Du böjer och sträcker dig fram för att tryggt kunna lyfta upp det.
Om du ropar på din valp och den glatt kommer springande till dig och du
tar emot valpen på samma sätt som barnet är risken stor att den visar sig
mindre frimodig ju närmare den kommer dig, i alla fall om den är av den
lite blygare sorten. Är det en främmande person som lockar på valpen på
det sättet är det t o m möjligt att den inte kommer alls. Valpen uppfattar
hela din hållning som hotfull. För den lilla valpen ser du ut som en jätte när
du lutar dig framåt, med armarna som kanske tänker hålla fast den. Och
leendet som går från öra till öra kan ju inte innebära annat än att du tänker
äta upp den. Ovanpå alltihop stirrar du den rakt i ögonen, vilket kan vara
rena rama hotet för en liten valp.

Tips på kontakt.
Det finns en grund för all inlärning = Kontakt.
Här följer en lite förslag på hur man ska arbeta upp hundens förmåga till
spontan ögonkontakt.
















Vänta ut ögonkontakt innan hunden får varsågod att äta.
Vänta ut ögonkontakt innan hunden får gå ut genom ytterdörren.
Vänta ut ögonkontakt innan hunden får hoppa in i bilen.
Vänta ut ögonkontakt innan hunden får hoppa ut ur bilen.
Vänta ut ögonkontakt innan hunden får hälsa på en människa.
Vänta ut ögonkontakt innan hunden får hälsa på en hund.
Vänta ut ögonkontakt innan hunden får varsågod att springa fri.
Vänta ut ögonkontakt innan hunden får börja söka det gömda godiset.
Vänta ut ögonkontakt innan hunden får hoppa över hindret.
Vänta ut ögonkontakt innan hunden får klättra upp på stenen.
Vänta ut ögonkontakt innan hunden får gå in genom ytterdörren
Vänta ut ögonkontakt innan hunden får springa iväg efter att ha
torkat tassarna.
Vänta ut ögonkontakt innan hunden får öppna paketet med godis.
Vänta ut ögonkontakt innan hunden får hoppa upp till dig i soffan.

Man kan använda listan för att förbättra ögonkontakten men tänk på att
denna och annan träning inte får pågå lika intensivt under lång tid för då
kan effekten bli en annan än den man tänkt, i detta fall kan det bli så att
hunden inte vågar/kan fatta ett beslut själv utan först fått ett ok. Hundens
egenkontroll försvinner.

Hundens språk.
Man kan lära sig mycket om hundens språk genom att studera hundarnas
kroppspråk när dem ”pratar” med varandra.
Risken för att du ska misstolka din hunds kroppsspråk är lika stor som att
hunden missförstår ditt. Du måste vara noggrann med att lära dig ”läsa
hund”, dvs lära dig tolka hundarnas signaler eller kroppsspråk som de latar
med varandra. Skillnaden mellan exempelvis en glad och en hotfull
svanshållning eller ett nyfiket eller aggressivt ”öronspel” kan vara nog så
knepigt att reda ut i lugn och ro när man tittar på en bild.
Man kallar hundens språkuttryck för signaler. Människan pratar med något
som kallas för symboler.
Hundar gör en hel del aggressionsdämpande signaler när de vill lugna ner
sin ägare/förare eller annan aggressiv/irriterad/rädd och osäker hund:












Gäspa
Klia sig
Nosa i marken
Skälla mot något
Bli mindre
Slicka sig runt munnen eller i den dominantes mungipor
Pipa, gnälla
Lägga sig på rygg och blotta den ömtåliga magen
Vända bort blicken
Lyfta tassen (vuxna hundar)

Vi kan också använda dessa signaler när vi vill lugna ner vår hund i många
situationer.
Undvik att hota eller straffa en hund i dess kroppszon!!!

När du hälsar på en främmande hund ska du undvika att klappa den på
ryggen och huvudet. Du ska inte heller böja dig över den. Tänk på att ha
munnen stängd så du inte visar tänder. Framför allt, var lugn och låt
hunden komma och hälsa i sitt eget tempo.

Det finns massor utav litteratur som berör hundens språk. Här är exempel
på några utav dem:




Lexikon i Hundspråk, svenska – hundälska
Anders Hallgren, ISBN 91-970697-5-2
Hundens språk och flockliv
Lars Fält, ISBN 91-604-0275-X
Vad säger hunden
Gwen Bailey, ISBN 91-27-35475-X

Jag rekommenderar att du läser många sådana här böcker både för din och
din hunds del.

För din egen skull!


Gör en lista över 5 olika aktiveringar för valpen

.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................



Tänk igenom vilka aktiveringar du och din valp gjort
tillsammans.

.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................

Miljöträning och Aktivering
Varför är det viktigt att man miljötränar sin valp?
En hund vänjer sig snabbt vid den miljö som är runt omkring hemmet. Bor
man i stan är valpen van vid trafikbuller och en massa människor. Bor man
på landet är valpen van vid andra sorters djur och lugn och ro. Man måste
träna valpen att vänja sig vid andra miljöer för att kunna ex. ta med den
bort. Alla bor inte på likadana ställen som man själv och man kanske i
framtiden blir tvungen att ta bussen till veterinären. Har man tränat in
valpen på att åka buss blir detta inte någon skrämmande åktur för hunden.
En hund som inte fått tidig miljöträning kan få starka stress- och
ångestreaktioner. Det kan bli stora problem med den vuxna hunden.
När man miljötränar ska man göra detta försiktigt. Börja med att vänja
valpen vid den ena miljön innan man går vidare till nästa.
Man börjar inte heller miljöträna förrän valpen blivit ordentligt
hemmastadd i sitt nya hem.

Bind aldrig din hund ensam utanför en affär. Den kan bli vettskrämd utav
att bli för den övergiven. Den kan faktiskt också bli stulen.

Citat: En kvinna band sin bruna labradortik, Bina, utanför ett apotek i
centrala Stockholm. En annan kund kom in och ropade att hunden hade
blivit stulen och inlastad i en bil. Efter många timmars väntan lämpades
hunden av utanför apoteket från en bil. Eftersom hunden var ordentligt
”groggy” och sedan sov i ett dygn, gissade man att någon testat narkotika
på hunden.

Ur ”Från valp till vuxen hund” av Åsa Ahlbom.
Miljöträning är en viktig inlärning. Här följer lite förslag på sådan träning:



















Bondgårdsmiljö
Stadsmiljö (centrum)
Stadsmiljö (ej centrum)
Hav och strand
Hamn med båtar o dyl
Parkeringshus
Järnvägsstation
Busstation
Dagis/skola (ta först reda på om du får lov att ta hunden dit).
Mycket viktigt!)
Åka hiss
Gå i trappor
Åka bil/buss/tåg
Besöka veterinärmottagningen (många veterinärer blir mycket
glada vid denna träning). Tag hunden och sätt dig i väntrummet.
Prata lugnt, ge lite godis och när hunden är lugn går ni hem)
Trafikerad miljö
Skogen
Motionsspår
Djurgård

Här följer lite förslag på hur du kan aktivera din valp under era

korta lugna promenader.








Följa John – Precis som du gör med barn. Låt hunden följa dig; ju
klurigare desto bättre.
Hitta saker under promenaden – Här ska det vara så att du hittar
saker som hunden uppskattar, t ex bollar, ben, godis, vantar,
kompisar, hundar (en del hundar har inte förstått att det är vi som
tar dem till lekkamraterna).
Tappa saker under promenaden – släpp något bakom dig när ni är
ute o går. Vänd dig om och gå tillbaka så att hunden går rakt över
föremålet. Belöna rikligt så fort valpen visar det minsta intresse för
saken. Visa INTE valpen saken utan låt den själv hitta den.
Slå läger – Ibland kan man behöva slappna av tillsammans med
hunden. Sätt dig ner på en bänk/stubbe och bara titta på
omgivningen tillsammans. Passa på att njuta utav din bästa vän. En
kort fika brukar vara lika uppskattad av hunden som av dig. Tänk
bara på att ta med något som passar er båda.

Det är lätt att göra en liten valp till en
stresshund.
Var därför noga med hur du uppfostrar, aktiverar din hund och hur mycket
motion du ger den. Här följer lite råd om vad du ska tänka på för att hålla
nere stressnivån hos valpen.
Schema över hur långa promenader du får göra med din hund. Överskrider
du detta riskerar du att få en stressad hund.

Hundens ålder i månader. Promenad totalt / dag.
2 mån ...................................................................5 min
3 mån ...................................................................10 min
4 mån ...................................................................15 min
5 mån ...................................................................20 min
6 mån ...................................................................25 min
7 mån ...................................................................30 min
8 mån ...................................................................35 min
9 mån ...................................................................40 min

Förläng successivt valpens/hundens promenader upp till så många minuter
som familjen har tid att ge hunden.

Aktiviteter som inte är bra i för stor mängd pga att det ökar
stressen hos hunden:



Boll / Pinnkastning – endast efter mycket väl utfört arbete som
belöning.



Häftig lek med andra hundar – några gånger i veckan, korta stunder
är helt ok och nödvändigt.



Brottning – valpen måste göra sig stark för att vinna
brottningsmatchen. Kan användas då och då som belöning för väl
utfört arbete.



Dragkamp – valpen måste göra sig stark för att vinna kampen. Kan
användas då och då som belöning för väl utfört arbete.

Dock ska man leka mycket med valpen. Lär den leka med leksaker
tillsammans med dig. Lek så mycket att valpen inte blir stressad av leken
utan både du och valpen tycker det är kul.

Medicinsk träning.
Målet med medicinsk träning är att hunden ska klara närhet och skötsel
ihop med sin ägare men även med okända (veterinär, domare, trimmare)
på ett lugnt och balanserat sätt utan negativa förväntningar och stress.

Det finns ett nyckelord för medicinsk träning = Samarbete!

Varför är det viktigt att man har medicinsk träning med sin hund? Man ska
kunna…
















Titta på tänder och i svalget
Borsta tänderna
Titta och lukta i öronen
Torka ur öronen
Plocka päls ur öronen
Titta på klorna och klippa klorna/slipa klorna
Undersköka och känna mellan trampdynorna
Klippa päls mellan trampdynorna
Titta på ögonens slemhinnor
Torka kring ögonen
Kontrollera pälsen över hela kroppen
Reda ut tovor ur pälsen
Kontrollera könsdelarna
Väga hunden
Ta tempen

Man tränar genom närhet, dvs kel, massage och att bara vara nära
varandra på golvet.
Det är viktigt att man tränar endast i korta pass ca 2-3 minuter och under 2
gånger per dag. Det är också viktigt att man ger en attraktiv belöning.

Superviktigt!
Släpp aldrig valpen om den sprattlar och vill loss eller visar humör utan håll
lugnt kvar greppet och belöna när hunden lugnar sig igen. Skäll heller aldrig
på valpen för då förstör man tilliten mellan sig och valpen. Man belönar
alltså om valpen gör rätt och ignorerar om den gör fel.
Det finns moment som känns jobbiga för hunden. Undvik aldrig dessa utan
träna dem istället en kort stund varje dag under mycket lugna former.

Hanteringsträning:
Målsättning:
Hunden ska kunna bli hanterad över hela kroppen, både av ägaren och av
främmande personer.

Syfte:
Att vänja hunden vid att bli hanterad över hela kroppen, både av ägare och
av främmande personer, är något av det viktigaste du kan göra för att
skapa en trygg hund (trygga hundar biter inte!) Det gör även daglig vård,
kloklippning och veterinärbesök mycket enklare.
Träning:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Ta på huvudet
Ta på huvudet + tandvisning
Ruska i pälsen
Titta i öronen
Titta mellan trampdynorna
Klippa klor
Pkt 1-5 med främmande person
Ligga stilla på rygg i famnen.
Sitta stilla mellan ägarens ben (ryggsäcken)

Träningstips!
I all tillvänjningsträning finns det en viktig princip. Gå alltid gradvis fram så
att hunden inte protesterar! För att kunna sätta kryss framför något
moment i träningslistan (x för att momentet är godkänt) bör du kunna ta
hunden på huvudet, ruska den i pälsen (på ett kärvänligt sätt) osv och

hunden ska då stå stilla, och helst tydligt visa att den tycker om det (för
belöningen kommer ju snart!).
Pkt 1-5 kan tränas på ungefär samma sätt: Hantera hunden (på önskat
ställe) så lite att den inte protesterar – i samma ögonblick säger du BRA
(eller klickar om du har en ledig hand) och belönar. Så småningom ska du
se på hunden att den får godis i blicken när du hanterar den. Efter hand
hanterar du hunden kraftigare och under längre tid innan du belönar. När
andra personer hanterar hunden kan du säga BRA (eller klicka) och belöna
(eller låta de andra personerna göra det själv).
Att ligga på ryggen i din famn är en annan bra hanteringsövning. Om
hunden (valpen) spjärnar emot kan du hålla fast den lugnt och bestämt och
först när den slappnar av säger du BRA (och ev släpper den lös). Medan
hunden ligger på rygg i famnen kan du gärna passa på att kontrollera
tassarna, klippa korna osv.
Att hunden kan sitta lugnt mellan dina ben när du sitter på huk
(ryggsäcken) är en bra ställning om du vill att hunden ska lugna ner sig. Om
hunden spjärnar emot kan du hålla fast den, lugnt och bestämt. Belöna
med godisbit när den slappnar av. När du släpper lös den ska du passa på
att göra det när den är avslappnad och inte protesterar och gärna med ett
”frikommando”.

Det finns vissa saker man bör veta om sin hund innan man kontaktar
veterinären:











Hundens ras, ålder och kön
Allmäntillstånd (pigg, slö, orolig dvs vad är den som den inte brukar
vara?)
Andning
Aptit/dricker
Kräkningar eller onormalt dreglande
Avföring
Urin
Dålig lukt i munhåla eller öron
Ev. medicinering
Hundens normala temperatur (38-39 grader) och högre eller lägre.

Lär dig namnen på hundens olika kroppsdelar så kan du lättare förklara för
veterinären var hunden har ont.

Källa: Doggy – Vänner för livet.

När bör du kontakta veterinär?













Din hund verkar slö och ointresserad. Ligger hellre i sin säng än går
ut
Dålig aptit
Trött utan att du känner till orsaken
Kräks eller har diarré
Dricker ovanligt mycket (speciellt tikar i samb. med löp)
Stöder dåligt eller inte alls på benen.
Haltar plötsligt (unga hundar).
Bitskada av annan hund (blir ofta infekterade)
Trafikskada
Skärsår (lokalisera skadan, lägg på tryckförband och kontakta
veterinär).
Om hunden plötsligt och kraftigt ändrar sitt beteende.

Har din hund ”rätta hullet”?

Första hjälpen för din hund!

Källa: Hundliv nr 8 - 2005

Övrigt – ”Bra att veta”
Utfodring:
Under de 3 första månaderna bör valpen äta 3-4 gånger/dygn. Efterhand så
minskar man på utfordringstillfällena. När hunden är ca 7 mån får den två
ggr/dygn och då morgon och kväll. Glöm aldrig vatten! En hund kan vara
utan mat flera dygn men vatten kan den inte vara utan någon längre tid.
Om du vill byta foder bör du gå tillväga enligt nedan.

Källa: Doggy – Vänner för livet.

Tips på levergodis.

Lägg en hel gris/nötlever i en gryta med vatten och kok ca 1 timme. Tag
sedan hela levern och lägg på en braspanna och in i 75 graders ugn ca 1
tim. Låt den kallna och skär därefter upp levern i lagom små godisbitar.

Inte dra...

Att ha en hund som ständigt drar i kopplet är jobbigt. Här kommer lite tips
hur du kan få hunden att följa dig på promenaden.













Att dra i kopplet ska aldrig löna sig för hunden
Under promenaden byter du ofta riktning.
När hunden drar iväg vänder du och går andra hållet. När hunden är
vid din sida berömmer du.
Under promenaden hittar du spännande saker som du visar för
hunden. (lägg ut lite godis i förväg och leta upp dem på hemvägen).
Aktivera hunden under promenaden som att klättra på stenar o dyl.
När hunden drar stannar du tvärt och väntar på att hunden slutar
dra i kopplet. Gå vidare. Upprepa många gånger.
När hunden drar stannar du och ”halar” in hunden vid din vänstra
sida. Håll hunden i kort koppel och vänta tills hunden är stilla. Släpp
efter på kopplet. Om hunden rusar iväg gör om. Upprepa många
gånger
Klicka många gånger för slakt koppel under promenaden och i
många dagar. Ge ALLTID godis efter klick. Gör detta sedan lite då
och då för att hunden ska komma ihåg.
Belöna så fort hunden tar kontakt med dig. Variera
belöningsformen för bästa effekt.
Syftet är att hunden ska anpassa sitt tempo efter ditt (inte på
kommando) och öka hundens engagemang och hörsamhet mot oss
vilket i sin tur ökar våra chanser att styra hunden verbalt och med
vårt kroppsspråk.

Lite förslag på hur du kan förbättra inkallning på din hund.

Hunden ska förknippa ordet kom/hit med något som den älskar eller
uppskattar.
Var noga med att använda ordet hit enbart i de situationer där du har dess
fulla uppmärksamhet. Ordet kom, kan vara ”lite mer till vardags”.

Prova denna checklista varje dag i en vecka för att öka hörsamheten hos
hunden.

1.
Kom – en liten godbit
2.
kom – flera godbitar
3.
kom – en jackpott, ex en ”HEL” falukorv
4.
kom – ta fram kopplet
5.
kom – matdags
6.
kom – kelstund
7.
kom – lek
8.
kom – klia hunden på bästa stället
9.
kom – när du kommer hem till hunden
10. kom – pussa och vara riktigt nära
11. kom – favoritleksaken
12. kom – paket med godis i
13. kom – kasta ut godis i gräset som hunden får leta efter.
14. kom – bära stor pinne tillsammans
15. kom – leka tafatt (hund jagar dig, inte tvärtom)
16. kom – springa ikapp
17. kom – bära något
18. kom – dragkamp liten stund
19. kom – favoritövning
20. kom – sitt ner en stund och berätta för hunden hur duktig den är.
Tänk på att kanske inte alla övningar passar för alla hundar. Tänk också på
”rullningsrisken” av för mycket av det goda ;-). Stryk och lägg till passande
men antalet ska alltid vara 20!

Klicker:
Klickerträning = Shaping (från engelska) = Formning.
Ideen är att djuret lär sig att koppla ihop ett specifikt ljud med en
välbehagskänsla. Ljudet används sedan som belöning då ditt djur visar initiativ
mot en önskad handling eller utför hela moment. Oftast följs ljudet utav en
godisbit. Det är viktigt att ljudet låter lika varje gång. Man kan använda en klicker
eller en visselpipa.
Shaping är en ren inlärning utan inblandning av relationer inom flocken eller
andra sekundära förhållanden.
Att föraren t ex har för hård resp. mjuk röst, är för dominant osv behöver inte
påverka hunden i en ny inlärningssituation. Inte heller om Föraren är för otydlig
och inte kan ta befälet över hunden.
Man kan använda klicker till all träning bl a:








Lydnad
Agility
Träning av servicehundar
Cirkuskonster
Specialsök
Aktivering
Freestyle

Klickerträning är en operant inlärningsmetod, dvs hunden är själv aktivt sökande
efter rätt lösning. Denna metod används av de vilda djuren. En handling som lönar
sig upprepar man. Hunden väljer alltså själv det nya beteendet. Hunden minns,
precis som vi människor, bättre hur man utför en syssla om man får göra den på
eget initiativ än om man blir dirigerad av andra.
Ett exempel: Jag har köpt en ny video. Jag ska programera den och plockar fram
instruktionsboken för att läsa hur jag ska gå tillväga. Jag följer instruktionerna och
gör programeringen. Nästa gång jag ska programera videon får jag plocka fram
instruktionsboken igen för jag har inte själv varit delaktig i inlärningen. Om jag
istället provar mig fram och löser problemet på det sättet behöver jag ingen
instroktionsbok nästa gång heller. Jag har själv varit delaktig i inlärningen och
kommer ihåg hur jag gjorde förra gången.

Viktigt att komma ihåg vid klickerträning.






Man lär in beteendet innan man lägger på kommando.
Alltid ge godis efter klick även om man klickat fel.
Forma beteendet för att slutligen nå mål – börja i liten skala och öka på
kraven.
Klickern används INTE som inkallningssignal men däremot ypperlig som
belöning när hunden reagerar på ”hitkommandot”.
Godis ska bestå utav det bästa ätbara hunden vet, alltid! Klicket ska vara
så attraktivt att hunden inte kan motstå godbiten.

Att korrigera hunden under klickerträning är absolut förbjudet, dvs att säga ”nej”
är inte tillåtet. Det gör att hunden vågar prova sig fram till rätt handling. Om
hunden själv får arbeta och prova sig fram blir träningen mer lustfylld.

Fördelar med att träna med klickern är:










Att man inte behöver vara så snabb med godis. Det kan stanna kvar i
fickan.
Man kan belöna i exakt rätt ögonblick
Förstärker rätt beteende istället för att korrigera
Minskar risken för att hunden fastnar i onödiga hjälper
Hunden tycker det är kul att träna.
Belöningsljudet är mycket mera distinkt och annorlunda än det talande
ordet. Det kan inte sammanblandas med annat (jämför ”Det är bra, duktig
flicka” med idag blir det bra väder eller ännu värre, till hunden ilsket, ”Nu
är det BRA!”)
Man kan korrigera och ta bort fel beteende utan att använda hårda ord
eller hårda tag.
Klicket tänder hunden i uppmärksamhet och får den att förstå vad vi vill.

Klickern når sin begränsning när man t ex vill träna bort sådant som är
självförstärkande, dvs jaktbeteende. Då, när hunden far iväg efter en hare eller ett
rådjur är inte klickern mycket värd.
Jämför med att träna bort utfall och skällande mot andra hundar; En hund med
sådant beteende har oftast rädslor bakom, och den använder utfallen som ett sätt
att lösa ett problem. Då är det lättare att bjuda den ett alternativt sätt att reagera
med hjälp av klickerträning.

Hur går klickerträning till?
När man klickertränar belönar man endast de beteende som är i rätt riktning mot
målet som hunden erbjuder. När man ska lära in t ex en ny cirkuskonst sätter man
sig ner och funderar på vad är målet, hur ser beteendet ut som man vill ha fram,
osv? Därefter gör man upp många små delmål som leder hunden till slutmålet.
Man klickar för ett beteende tills man ser att hunden förstått att just det
beteendet ger belöning och då ökar man kriterierna. Vi tar ett exempel där man
ska lära hunden att apportera. Tänk på att det är mycket viktigt att du hela tiden
har din blick riktad mot målet – apportbocken, för din blick riktar alltid hundens
intresse.
1. Man lägger fram en apportbock på golvet och klickar när hunden tittar
mot apportbocken. Detta gör man ända tills man ser att hunden förstått att titta på apportbocken ger belöning. Då slutar man att klicka för just
det beteendet och ökar kriterierna.
2. Nu vill man att hunden ska gå fram och nosa på apportbocken och klickar
bara för det beteendet. Det tar en stund innan hunden kommer på vad
den ska göra. Den kommer att titta mot apportbocken ett par gånger men
eftersom det inte kommer någon belöning börjar den bli nyfiken på den
där grejen på golvet och går fram och luktar på den. Klick och belöning.
Nu har man ökat kriterierna och klickar för detta beteende tills man ser
att hunden förstått - att lukta ger belöning. Nu ökar man åter kriterierna…
3. Nu vill man att hunden ska bita tag om apportbocken. Hunden kommer
fortsätta att lukta på apportbocken, men eftersom det inte ger belöning
börjar den prova andra beteenden och har man tur provar den att bita om
apportbocken. Klick och belöning! Fortsätter tills hunden förstått och ökar
sen kriterierna…
4. Nu vill man att hunden ska bita tag och lyfta apportbocken…
5. Hunden ska lyfta, hålla kvar och släppa i min hand för det är så
avlämnandet går till. Man ser till att hjälpa till med att hålla min hand
under munnen på hunden och när apportbocken hamnar i min hand blir
det klick, inte annars.

Nu har man lärt in den första delen till apportering. Härefter kommer det till att
hunden ska kunna sitta medan man lägger ut/kastar ut apportbocken, hämta på
kommando, sätta sig på vänster sida innan den avlämnar osv. Detta lägger man på
efterhand när hunden är redo.
När man tränar hunden operant måste man ha i huvudet att det inte är alltid man
kan följa kriterierna som ovan utan ibland måste man hoppa lite mellan de olika
stegen. Om man ökar kriteriet och hunden inte erbjuder något nytt beteende
inom 15-20 sekunder måste man gå tillbaka i kriterierna och ge ett par klick till för
det förra beteendet. Man måste hela tiden se till att behålla hundens intresse.
Ibland kan det vara så att man har varit för otydlig, har för dålig timing med
klickern osv. Får man inte hunden till att utföra det man vill och som hunden är
fysiskt kapabel till måste man ta mig en funderare för då är det oftast man själv
som gör fel.
Man kan dock också använda klickern när man tränar sk”traditionell” träning, dvs
när hunden kan utföra ett beteende på kommando och man vill korrigera den
eller snabba upp den. Då säger man kommandot och hunden får bara klick när
den gör rätt.

Ett exempel: Man vill att hunden ska sitta rakt vid vänster sida. Då går man ett par
steg fram, sätter hunden och klickar bara vid de tillfällen som den sätter sig rakt.
Det gör att hunden kommer att välja den raka sittningen framför den sneda för
det är bara den raka som ger välbehag för hunden. De felaktiga sittningarna
ignoreras och man gör då en utsläckning på dem beteenden.
När man tränar t ex ”sitt kvar” belönar man med hjälp utav klickern när man har
lämnat hunden och precis innan man går tillbaka till den. Ger godis gör man först
när man åter står bredvid hunden och när hunden får godiset får den också
signalen att nu är övningen slut. Anledningen till att man klickar när man är ”ute”
är för att man ska belöna hunden för rätt beteende och ”Sitt kvar” betyder att
hunden ska sitta kvar när man gått ifrån den då måste man också klicka för just
det beteendet.

Det beteende man belönar är just det beteendet man får!
Glöm aldrig detta.

När man tränar sin hund med hjälp utav klicker ska man se klickern ungefär som
en kamera. För att fånga just det man vill ha på bild är det viktigt att man trycker
ner avtryckaren i just rätt ögonblick. Vill man ha en bild på min hund precis när
den sätter sig ner måste man trycka på avtryckaren precis innan den doppar
rumpan i marken, samma sak är det med klickern. Tar man foto när hunden sitter
ner blir det just en sittande hund man fångar på bild och samma visa med
klickern. Tänk på vilket beteende du vill fånga och klicka för just det.

Hur länge kan man träna åt gången?
När man börjar klickerträna en valp eller ovan hund kan man bara hålla på 5-10
min/träningstillfälle men man kan träna många gånger under dagen. Hunden blir
väldigt fort mentalt trött i början men efterhand som hunden blir ”klickervan” kan
man utöka träningstiden. En klickervan hund kan träna mellan 30-60
min/träningstillfälle. Men man måste se till att hålla upp intresset med gott godis
och intressant och givande träning.
Äldre hundar och hundar som är mycket ovana att initiativ, såsom hårt
lydnadstränade hundar, har svårare för att förstå vad som förväntas av dem i
operant träning. Beväpna dig då med stort tålamod, jobba en liten stund i taget
och ge små vinkar om vad du vill. Man kan också behöva ”klicka upp” hunden. Se
sid 9.
Arbeta med ett moment i taget. Blanda inte förväntningar på olika handlingar som
du vill att hunden ska göra – då förvirrar du den bara. Lär först in ett beteende
innan du påbörjar något nytt.

Kommando





Kommandot läggs på först när beteendet är helt befäst.
Kommandot läggs på precis när hunden börjar utföra beteendet.
Upprepa många gånger och klicka efter varje lyckad gång.
När hunden vant sig vid kommandoordet bestämmer du själv när
momentet skall utföras och klickar inte längre när hunden utför
momentet utan kommando. = Hunden lär sig att den bara får lönen när
den blivit ombedd att handla.

Det attraktiva som ska kopplas till klicket.
Det skall vara mycket gott godis (köttbullar, korv, blodpudding eller liknande) som
ges i mycket små bitar. Så små att hunden inte blir mätt efter en stunds träning.
Godiset bör varieras så hunden inte riktigt vet vad som väntar. Dessutom skall
man ge olika mycket, så att en extra bra prestation ger extra mycket gott.
Kom ihåg att ätande ger mycket lugnande effekt vilket man bör ta med i
planeringen. Tänk också på att du använder mjukt godis så hunden inte tar onödig
tid med att tugga.

Det går också att klicka in hunden med annan lustfylld sysselsättning. Om man
använder lek som koppling till klickerljudet skall man vara medveten om att ljudet
kommer att höja stressnivån hos hunden samt att det är besvärligare att följa upp
klickandet under fortsatt träning. Det är inte nödvändigt att alltid låta klicket följas
av godis eller lek, men man bör inte heller riskera att förväntan hos hunden falnar.

Varför klick om man ändå följer upp med godis?
Framför allt för att klicket kommer mycket mer precist, vid exakt rätt ögonblick,
än vad godis eller annan belöning kan göra. Dessutom störs då inte heller hunden
av frestelsen godis som primär belöning. Den reagerar också starkare på klicket än
på godis, om man präglat in det förstnämnda rätt.

Belöna med eller utan klicker?
Låt säga att jag ska träna in beteendet att gå "Fot". Vid första exemplet säger vi
att jag INTE använder klicker vid träningen. Jag sätter godis i min egen mun för att
locka upp blicken till mitt ansikte. Hunden gör rätt och jag spottar ut godiset för
att belöna. Hunden tar godiset på marken eller från min hand. Vad händer? Jo i
det ögonblicket som hunden får godis i munnen får den en välbehagskänsla i
kroppen som gör att hunden väljer att göra om beteendet. När kom
välbehagskänslan? Jo, när hunden tog godiset på marken eller från handen vilket
gör att det är just det beteendet som hunden väljer att göra om... att ha nosen i
backen eller vid min hand.
Om jag använder klicker istället... Jag har ju skapat en välbehagskänsla hos
hunden när den hör klickljudet eftersom jag har klickat in hunden. Jag har godis i
min mun för att locka upp blicken. Hunden gör rätt, jag klickar och därefter
spottar ut godiset. Hunden tar godiset på marken eller från handen. När skapade
jag välbehagskänslan som gör att hunden gör om beteendet? Jo, när jag klickade!
Godiset på marken är bara en bonus. Alltså väljer hunden att hålla kontakt med
mig under gång för det var det som skapade välbehagskänslan.

Låt hunden ta paus under träning.
Det är viktigt att man låter hunden ta korta pauser när den själv vill under
träningstillfället. Hunden måste koncentrera sig oerhört vid denna typ utav
träning (gör hunden mentalt trött) och därför är pauserna så viktiga. Du
bestämmer dock hur lång pausen ska vara. När hunden tagit en paus brukar den
göra ett stort framsteg när den åter börjar jobba. Enkelt kan man förklara det med
att hunden ”sorterar in det den lärt sig i rätt fack i hjärnan” vilket gör att hunden
behöver pauserna för att förstå.
Med rätt träning kommer du att få en hund som lär sig mycket på kort tid och som
kommer att älska att träna! Dessutom kommer den att tycka ännu mer om dig än
förut för att du bjuder den på ett så inspirerande sätt att arbeta!

Klicka in hunden!
För att få hunden till att associera klickljudet med något gott att äta = belöning, måste
man ”klicka in hunden”. Gör detta när hunden är hungrig för bäst resultat!
Tänk också på att du börjar lugnt för att kontrollera att hunden inte blir rädd för ljudet.
När du gör inklickning första gången gör du enligt följande:
Gör första inklickningstillfället utomhus!
1) Klicka de 3 första gångerna med handen i fickan så att ljudet dämpas.
2) Klicka nästa 3 gånger med handen bakom ryggen.
3) Nu har du klickern framme om inte hunden reagerat något negativt på ljudet. Har
hunden visat någon negativ reaktion fortsätter du ett tag till enligt punkt 1 och 2 tills
du känner att hunden har accepterat ljudet.

Gör enligt följande när du klickar in hunden:

Klick + godis, 20 gång, 3 gånger om dagen.
Upprepa i 3 dagar.

Lägg 20 mycket små och mycket goda godisbitar i handen vid varje inklickningstillfälle.
Se till att ha hunden hos dig men bry dig inte om vad den gör. Klicka och mata direkt
efter klick tills de 20 godisbitarna är slut. Lägg undan klickern och ta inte fram den
förrän det är dags för nästa inklickningstillfälle.

När du gör inklickningen är det viktigt att du varierar inklickningsplatserna från gång till
gång. T ex ett inklickningstillfälle i köket, nästa tillfälle på gräsmattan osv. Det är också
viktigt att du rör dig runt och inte står/sitter på samma plats när du klickar. Om du står
still på samma plats kommer hunden att sitta ner och bli ”matad” vilket gör att hunden
lär in att man ska t ex sitta vid klickljud. Klickljudet blir då detsamma som ett
kommando för sitt och det vill vi ju inte ha för då får man en hund som sätter sig direkt
man klickar och det fungerar inte vid inlärning utav de olika beteenden.
På dag 4 testar du om hunden är ”inklickad” genom att klicka när hunden är
ouppmärksam och se om den börjar ”tigga”.
JA = Hunden är inklickad och du kan börja använda redskapet.
NEJ = Hunden har inte förstått och du får ”klicka in den” ytterligare 3 dagar. Tag gärna
ännu godare godis.

Godisautomat eller inte???
Man har gjort en undersökning om skillnaden i inlärning om man
använder godis som belöning eller bara ”klapp o kel”.
Här visas resultatet och därav använder man godis som belöning på mina kurser
och till min egna hundar. Vill man använda sig utav annan belöningsform är det
dock helt ok. Man har mina rekommendationer men man bestämmer själv hur
man vill belöna.

Resultat.

Alltid godis vid inlärning, sen då och då

Då och då godis vid inlärning och framöver

Alltid godis vid inlärning och även när hunden
kan momentet.(ökar snabbt, förlorar snabbt
effekt)

Aldrig godis, dvs belöning endast genom ”klapp o kel”.
Tid

Det är viktigt att man kommer ihåg att man använder godis och klicker alltid
endast under inlärning av ett nytt beteende, annars blir man lätt en
”godisautomat”. När man tränar finns det därför några viktiga punkter att ha i
minnet:

1. Alltid godis (och klicker) vid inlärning av ett nytt beteende.
2. När hunden kan utföra beteendet på kommando ger man oregelbunden
belöning, dvs godis (och ev. klicker) då och då för att hålla motivationen
uppe.
3. Varierande belöning är också viktig. När hunden kan utföra önskat
beteende var man vill och när man vill belönar man på olika sätt: Ibland
rösten, klapp och kel, godis, leksak, kamptrasa, boll, pinne, bus och stoj
osv. Mycket viktigt för att hålla motivationen uppe och risken att man blir
godisautomat är väldigt liten.
4. Man måste också kunna begära flera beteenden för en belöning, dvs
hunden ska ge mig ett sitt, ett ligg och sitt igen för att få t ex en godisbit.
5. Avståndsbelöning är också viktigt. Man ska kunna lägga bollen en bit bort
och när vi tränat klart önskade moment belönar man med att hunden får
springa iväg och hämta bollen, mycket viktigt om man ska kunna tävla
med sin hund.

Man har t o m klickat in hönor med mycket gott resultat.

Vad händer efter ”klick”?
För den klickerkloka hunden betyder klick två saker:



Belöning är på väg
Klicket markerar ett beteende, och talar om för hunden att just detta
beteende var lönsamt.

När man klickertränar väljer man ut det som ska förstärkas, och sen förstärker
man det.
Efter ett klick får hunden sin belöning, den primära förstärkaren.
Hur och var hunden får belöningen är viktig. Allt som händer från klicket och till
dess att belöningen är avslutad ingår i belöningen, och hundens beteende före
klicket kommer i viss mån att påverkas av vad den förväntar sig att hända efter
klicket. Det handlar alltså om hundens ”belöningsförväntan”. Dessutom kommer
hunden att påbörja nästa beteende direkt när belöningen är avslutad, och själva
belöningen påverkar då var hunden befinner sig.

Vad är klickerträning?
Som klickertränar måste du först lära dig att planera din träning, dela upp
beteenden, sätta kriterier, hålla upp belöningsfrekvensen, samt ha en god timing.
Det är detta som är klickerträning.
Vad händer efter klick?
Det som händer efter ”klick” påverkar det beteende hunden erbjuder. Hunden har
en belöningsförväntan om varifrån belöningen kommer. Brukar du stoppa handen
i fickan efter klick, spottar du ut godis efter klick, brukar du kasta godiset åt
hunden efter klick? Behöver hunden vrida på huvudet för att få tag i godiset,
behöver hunden gå iväg för att få tag i godiset? Alltså det hunden gör just när

belöningen når hunden. Förväntan på varifrån belöningen ska komma, vad
hunden gör just när den får belöningen, och vilket belöning det är som väntar,
kommer att ”smitta av sig” på det beteende hunden erbjuder. Om man vill höra
informationen så klar och tydlig som möjligt för hunden i början av
shapingprocessen, så kan det vara klokt att se till att det som händer efter klicket
stämmer överens med det man vill att hunden ska göra före klicket. Vill du t ex
shapa hunden till att titta åt vänster så kan du låta godiset dyka upp hå hudens
vänstra sida och servera belöningen så att hunden råkar vrida huvudet lite åt
vänster just när den tar godiset. På det viset ökar du sannolikheten för att hunden
kommer att erbjuda just ”titta åt vänster”.
Lugn eller livlig förstärkning?
Typen av förstärkning – lugn eller livlig, på ett ställe eller full fart framåt påverkar
också hundens förväntan och därmed vad den erbjuder. Om man t ex tränar
”hopp över hinder” och klickar precis när hunden är i luften. Om du erbjuder
belöningen (godis) i handen på verkar det hundens hopp. Om du kastar iväg en
boll bort från hindret efter klick påverkar det hunden hopp osv.
Belöningsföväntan påverkar beteendet oavsett om det finns en tanke bakom eller
inte!
Hunden lägger stor märke till var belöningen dyker upp efter klicket. Är man
omedveten om dessa omständigheter kan man uppleva det som att träningen går
trögt eller att hunden erbjuder oväntade beteenden, när det egentligen är
belöningsförväntan som har påverkat beteendet. Är du istället medveten om
denna påverkan, kan du själv avgöra om och hur du vill utnyttja detta.

Att rikta eller inte rikta – det är frågan…





En belöning som alltid kommer från samma håll – ger förväntan i den
riktningen som belöningen kommer ifrån.
En belöning som kommer från varierade riktningar – ger förväntan på
belöning men inte varifrån den kommer.
En belöning som hunden alltid tar på samma ställe – gör att hundens
kapar en egen liten beteende kedja mellan klick och belöning.
En belöning som hunden får på olika ställen – ger förväntan på belöning.

Man kan alltså påverka det hunden faktiskt erbjuder. Man kan använda sina
belöningar för att skapa en situation där önskvärt beteende med större
sannolikhet uppstår. Det handlar alltså om att använda belöningsförväntan för att
styra eller påverka vad hunden erbjuder. Obs! Det är inte fråga om någon muta –
belöningen kommer förstås efter beteendet.
Du måste alltså tänka på varifrån dina belöningar kommer, och vad hunden gör
under tiden mellan klick och belöning.
Ex. Om du shapar hunden att stå rakt framför dig och serverar belöningen rakt
framför dig så hunden får röra sig dit för att ta den ökar sannolikheten att hunden
bjuder på en position framför dig. Om belöningen dessutom dyker upp från olika

håll kommer hunden snabbare att erbjuda ett rakt stående än om belöningen
alltid kommer från din högra ficka till belöningspositionen rakt framför hunden.
Om du vill lära hunden att trampa på en musmatta och ”frysa” (musmattan
placerar du sedan där du vill att hunden ska trampa med sin tass – används vid
olika övningar) och om belöningen hela tiden är klick - stoppa handen i fickan - ta
fram godis - sträck fram handen och ge godis – hunden äter godis, kommer
hunden att förvänta sig ett klick när den fryser på musmattan (precis vad du är ute
efter). Den kommer också förvänta sig att du stoppar handen i fickan och tar fram
godis (studera var hundens blick hamnar efter klick). Både belöningens placering
och varifrån den kommer får hunden att rikta sitt beteende, dvs den kommer att
trampa på musmattan mer eller mindre vänd mot dig. Du lär hunden att frysa på
musmattan i bestämd riktning – mot dig.
Om du vill att hunden ska rikta sin uppmärksamhet mot musmattan och inte mot
dig så bör du variera dina belöningar så hunden bara vet att belöningen kommer
men inte varifrån den kommer.

Övningsexempel:


Fotgående:

Efter klick belöna hunden genom att spotta ut godis från munnen, alltså där du vill
ha hundens huvud så ökar sannolikheten att hunden erbjuder det beteende du är
ute efter – gå fot med kontakt.
Om du istället serverar belöningen snett framför dig med höger hand får du en
hund som ”tränger”. Även sådant som händer efter klick lagras i hundens
efterbank.

Ligg:
1. Klicka när hunden är stilla och sänker huvudet
2. Klicka när hunden sänker kroppen
3. Klicka när hunden lägger sig ned.
Ta stegen efterhand som hunden förstår vad du är ute efter.
Genom att placera belöningen nära marken påverkas hundens förväntan neråt.
Det är också viktigt att belöningen kommer dit snarast möjligt efter klick och då
mellan hundens tassar. Om man är för långsam är det lätt att hunden skapar sig
en egen liten beteendekedja efter klicket: klick – titta upp – följ godis med blicken
– ät godis på marknivå. Vi vill ju ha ett markbundet beteende – dvs att lägga sig
ned.

Dra ut belöningsproceduren
Man kan dra ut belöningsproceduren så att hunden råkar vara där du vill när den
ätit färdigt sitt godis. Ex. vid ligg ska hunden sätta sig upp efteråt för att kunna
vara redo för nästa beteende. Låt hunden äta ur handen under tiden som du höjer

handen uppåt tills hunden sitter. Men var medveten om var belöningen kommer
från.

Att frikoppla beteendet från belöningens riktning och placering.
När du frikopplar beteendet från belöningen riktning och placering måste hunden
erbjuda rätt beteende trots sin belöningsförväntan. I ex med fotgåendet kan du
börja servera godiset med högerhanden och på så sätt befästa beteendet. Om
hunden låter sig påverkas av sin belöningsförväntan och går snett eller för långt
fram så blir det inget klick. Det som är viktigt är att du kommer ihåg hur du har
riktat och placerat dina belöningar så att du vet vad hunden förväntar sig och
varför. Risken är annars att du plötsligt står där och inte får det beteende du
tänkt dig bara för att du (omedvetet) ändrat på själva belönandet.
Till sist…
Det som händer efter klick är bara en liten detalj i träningen men det är en detalj
som förtjänar uppmärksamhet när du som klickertränare planerar och genomför
din tärning.

Lycka till!
Källa: Canis Nr 6/04

Viktigt att komma ihåg vid klickerträning






Man lär in beteendet innan man lägger på kommando
Alltid ge godis efter klick även om man klickat fel.
Forma beteendet för att slutligen nå mål – börja i liten skala och öka på
kraven.
Godis ska bestå utav det bästa ätbara hunden vet, alltid! Klicket ska vara
så attraktivt att hunden inte kan motstå godbiten.
Tänk på varifrån du ger belöningen efter klick då hunden gör en
beteendekedja och vänder sig dit den förväntar sig att belöningen
kommer från, dvs belöningsförväntan.
ex. Människa: klick – matte stoppar handen i höger ficka – tar upp godis –
ger hunden med höger hand =
Hund: klick – titta på mattes högra ficka – se på högra handen – vända mig
mot handen, ev ta ett steg fram för att nå tidigare – matas.

Övning 1
Klicka hunden till att erbjuda olika beteende.
När man har klickat in hunden måste man få den att förstå att det lönar sig att
erbjuda olika beteende. Att hunden erbjuder olika beteende som vi sen kan fånga
är ett måste för att få klickerträning till att fungera. Denna övning är också mycket
bra att ta till om man har en hund som är väldigt osäker eller som inte är van vid
att träna med att ”tänka själv”. Hundar som är vana vid att bli ”styrda” väntar
oftast på att föraren ska be den utföra olika beteenden och är van vid att bli
korrigerad så fort den försöker tänka själv. En sådan hund måste man ”klicka upp”
så att den förstår att det är ok att själv prova sig fram till vad som är rätt. Detta
ger enormt självförtroende för en osäker hund.

Ha klicker och godis i handen och var beredd att klicka och bjuda så fort hunden
gör någonting. Det spelar ingen roll vad den gör, bara den gör något. Klicka för
olika beteenden under någon minut och avsluta med en liten enkel övning som
hunden redan kan.

Gör om detta 3 gånger under en till två dagar.
Nu har du ”klickat upp” hunden och kan fortsätta på nästa övning.

Övning 2
Sitt - grund

Detta är en operant övning som lär hunden kommandot SITT från grunden.
Hunden måste själv tänka ut vad den ska göra och blir belönad för rätt beteende i
exakt rätt stund med hjälp utav klickern. Hunden kommer att tycka det är roligt
att sitta och gör det gärna utav egen fri vilja och för att den tjänar på det.

Var tyst men ha kontakt med hunden. Börja med att se det lilla i beteendet SITT.
Fundera ut vad hunden måste göra för att kunna sätta sig ner, vilka är hundens
förberedelser och på dem börjar man klicka. Vänta på att hunden börjar erbjuda
något åt SITTBETEENDET och klicka och bjud godis. Öka kriterierna efterhand som
hunden erbjuder dem och förstår. Sista momentet är när hunden precis doppar
rumpan i marken DÅ klickar du. Ge godis direkt. Kasta iväg godisbiten så att
hunden måste bryta beteendet. Gör om igen osv…Hunden sätter sig normalt
ganska fort eftersom det är ett naturligt tiggbeteende.

När du ser att hunden förstått vilket beteende du vill att den ska utföra är det
dags att lägga på kommando. Precis när du ser att hunden är på väg att sätta sig
ger du kommandot och fortsätter att klicka så fort den doppat rumpan i marken.
När du ser att hunden har börjat koppla ihop sitt med kommandot är det dags att
börja göra kommandot ”rent” dvs att hunden utför bara det beteendet på just det
kommandot. Hunden får då bara klick om du bett den om ett Sitt. Gör den det på
egen hand blir det ingen belöning.

Nu är det dags att lära hunden grunden till att sitta kvar. Ge kommandot och
vänta någon sekund innan du klickar och bjuder godis. Förläng tiden som hunden
ska sitta för att få ett klick efterhand som hunden är mogen.

Övning 3
Ligg – grund
Ännu en operant övning där vi lär hunden kommandot LIGG med hjälp utav
klickern och en godbit.

Var tyst och ha kontakt med hunden. Börja klicka på att hunden bara tittar neråt.
När hunden förstått att det ger belöning klickar du inte förrän hunden tittar
ljupare neråt osv tills hunden lägger sig ner. Du får absolut inte locka ner hunden
eller säga något kommando. Tappar hunden intresset har du inte tillräckligt
attraktivt godis! Direkt när hunden lägger sig ner klickar du och ger en superjackpott! Ge direkt godis nerifrån eftersom det är ett markbundet beteende. Res
hunden upp så fort den fått godiset med ett sitt upp-kommando.

När du ser att hunden förstått vilket beteende du vill att den ska utföra är det
dags att lägga på kommando. Precis när du ser att hunden är på väg att lägga sig
ger du kommandot och fortsätter att klicka så fort den doppat magen i marken.

Nu är det dags att lära hunden grunden till att ligga kvar. Ge kommandot och
vänta någon sekund innan du klickar och bjuder godis. Förläng tiden som hunden
ska ligga för att få ett klick efterhand som hunden är mogen.

Övning 4
Kontakt
Kontakt är det viktigaste man kan träna in på sin hund. Utan kontakt fungerar inte
heller annan träning. Utan kontakt ”rymmer” hunden när den är lös osv. Det är
viktigt att man tränar in kontakten på rätt sätt, dvs via operant inlärning (hunden
finner själv lösningen på problemet).

Vi väljer här att ha godiset inom kontaktzonen för att underlätta för hunden.
Automatiskt kommer den att titta åt det ställe där godiset kommer från.

Nedan följer instruktioner på hur du går tillväga.

1. Bestäm dig för vad du tycker är kontakt. Man rekommenderar
ögonkontakt då man fort ser om hunden får annat än en själv i tankarna.
Tycker man det är obehagligt att hunden ska titta en i ögonen kan man
välja annat kontaktställe. Gör upp en osynlig korridor framför dig som
löper från golv till tak. Korridoren ska vara ca 1 meter bred. Ha hunden i
din närhet utan att ge den några kommandon. Den får själv välja om den
vill sitta, ligga, stå bakom eller framför dig osv. Ladda upp med ca 20
godisbitar, mycket små och mycket goda. Sätt en godisbit i munnen (om
du väljer att ha ögonkontakt, annars i handen vid det utvalda
kontaktstället) och stå tyst och invänta att hunden tittar åt dig inom
korridoren. Direkt klickar du och spottar ut godisbiten mot hunden, gör
om osv…tills godiset är slut. Träna detta tills hunden lätt tar kontakt inom
kontaktstället, då går du vidare till steg 2. Ställ inga krav på hunden och ge
inga kommando.

2. Nu gör du den osynliga korridoren mindre. Du gör en tavelram runt ditt
kontaktställe. Gör som ovan och sätt en godisbit i munnen men klicka inte
förrän hunden fäster blicken inom tavelramen. Direkt klickar du då och
spottar ut godiset. När hunden förstår vad den gör (du ser att den lätt tar
kontakt och direkt börjar tigga) går du vidare till steg 3.

3. Gör som steg 2 och håll godis vid kontaktstället. Nu är det dags att ställa
lite krav på hunden, den ska nu ge direkt kontakt (den osynliga korridoren
och tavelramen är borta), dvs titta dig i ögonen om det är ögonkontakt du
vill ha. Klicka då direkt och spotta ut godis.

4. Nu håller du godiset i handen och bara inväntar att hunden ska ge dig
kontakt. Klicka och ge hunden godis från handen.

5. Träna steg 4 i så många olika miljöer du kan hitta och under så många
olika störningar som möjligt.

Nu är kontaktövningen klar och du kan vid kursstart träna vidare med
kontaktövningar för att öka på inlärning.

Gör alla stegen 20 gånger / träningstillfälle för att få bästa effekt. Tänk också på
att välja det bästa godis hunden vet. Tänk också på att hela tiden vara helt tyst.

