Træning
Start til hundetræning, så snart din hund
er faldet til og er blevet rolig.
Træning fra en erfaren træner vil give det
optimale forhold mellem familien og hunden.
Din hund vil lære at omgås andre hunde og mennesker.
Du vil også lære hvordan du kan fortsætte din
hundetræning på egen hånd
hånd.

Gode råd til
hundeejeren

Ved adfærdsproblemer
Ring til din kontaktperson som har formidlet hunden til dig.
Tlf. nr. og e-mail findes på vores hjemmeside under “hvem er vi”.

DFA Træf
Vi afholder hvert år et DFA Træf i Fælledparken, København Ø.
Det sker sidste søndag i august kl. 13-16.
Følg desuden med på www.dfas.dk
under vores kalender og nyheder.

Vi modtager også gerne “Happy Endings”,
som vi sætter ind på hjemmesiden.
Send tekst og foto til Hanne på hanne@dfas.dk

Danish Friends of Animals

www.dfas.dk

info@dfas.dk

Danish Friends of Animals

Den første dag
Din hund har været vant til at indgå i en vis rangorden på internatet, og efter I
har modtaget hunden, er dens dagligdag fuldstændig ændret. Dette kan godt
forvirre hunden og gøre den utryg, så det første stykke tid kommer
tålmodigheden på prøve.

Renlighed
Den første tid tages hunden med ud på græs mange gange i løbet af en dag,
gang
g i timen. Det er ikke sikkert,, at den besørger
g hver g
gang,
g, men
f.eks. en g
den har muligheden. Vænner hunden sig til fra starten, at “i det her hjem gør
man den slags uden for”, vil den meget hurtigt selv søge hen mod døren når
den trænger.

Husk at:
Din hund kan godt virke meget bange, nervøs eller utryg.
Hunden kan godt tisse samt lave afføring indenfor lige i starten.
Hunden er ikke vant til, at der er regler for dette, men det er vigtigt at sætte
regler for hunden lige med det samme.
Straf aldrig hunden, brug positiv ros i stedet, så snart den gør det rigtigt.
Sørg for at lufte hunden ofte den første tid og husk at rose din
hund meget, når den gør det rigtigt.
Giv hunden fred, når den lægger sig.
Lær at læse dens adfærd/tegn.
De bedste resultater kommer med positiv ros.

Gåture
De fleste hunde vil gerne ud at gå ture med det samme
samme, men ikke alle
alle.
Nogle har brug for at falde til i hjemmet. Først når de er faldet til og føler sig
helt trygge der, har de mod på at begynde at udforske omverdenen. Dette
kan godt tage 1-2 uger.
Start med at gå små ture på 5 minutter lige omkring hjemmet.
hjemmet Efterhånden
som hunden føler sig tryg ved dette, kan turene gradvist forlænges.
Husk at du skal gå forrest og vise hunden hvilken vej I skal gå. En nervøs
eller bange hund har brug for sin flokleder, nemlig dig.
Bliver hunden nervøs eller bliver du nervøs
nervøs, så husk du må IKKE løfte
hunden op. Du gør kun nervøsiteten værre.
Husk at rose din hund meget, når den gør det rigtigt.
Ingen hunde må gå løs de første mange uger
uger. Den skal først vide hvor den
bor, og du skal kunne kalde den på plads.
De bedste resultater kommer med positiv ros og godbidder.

g når de kommer til Danmark. Men da livet i et hus er
De fleste hunde er renlige
meget anderledes end livet på internatet, skal nogle hunde hjælpes lidt på vej
HUSK at være opmærksom på at lufte hunden hver gang den har spist, drukket.
leget eller sovet. Hold øje med hundens adfærd inden døre. Den vil begynde at
gå søgende
g
g
rundt og
g snuse, samt som oftest søge
g lidt væk, inden den
besørger. Så snart denne adfærd observeres, tages hunden med udenfor. Ros
og giv en godbid, når den har besørget udendørs! Skulle der ske et uheld
indenfor, må man ikke skælde ud. Tager man hunden på “fersk gerning” MENS
den besørger, siger man stille og roligt “Nej” og tager hunden med udenfor. Har
j sig
g og
g er g
gået bare ét skridt væk fra ”ulykken”,
y
hjælper
j p det
hunden allerede rejst
ikke at skælde ud - hunden forstår det simpelthen ikke.
HUSK at rose hunden udenfor med masser af “dygtig” og godbidder.

Fodring
På internatet får hundene en blandet kvalitet af foder. Vi anbefaler at du
fodrer med et kvalitetsfoder fra Royal Canin, Specifik, Prescription Diet eller
Science Plan Vet Essentials. Snak med din dyrlæge herom og hav altid frisk
vand stående fremme.
Som en del af lydighedstræningen, kan du lære din hund at sidde ned, før den
får sin mad. Sig “sit” - når hunden sidder ned, siger du “værs’go”. Nogle hunde
kaster sig over deres madskål. Lad dig ikke narre og tro at den er mere sulten,
så giv ikke mere mad. Er der andre hunde i huset, så giv dem evt. mad i hvert sit
rum, hvis den snapper af den anden hund eller stjæler dens mad.
Lad din hund spise sin mad i fred. Først når den er færdig med at spise og har
forladt skålen, kan du fjerne skålen. Nogle vil have gavn af at spise deres
tørfoder i en aktivitetsbold hvis de kaster sig over maden. Så spiser de stille
og roligt uden at få maden galt i halsen.
En aktivitetskugle er også god at bruge som underholdning/aktivering
når hunden er alene hjemme.

Alene hjemme
En hund er et flokdyr og har det bedst i selskab med andre. Derfor skal den
g
til at være alene. Du skal regne
g med at det tager
g ca. 2-3
vænnes langsomt
uger at lære hunden at være uden “sin flok”.
Når I får hunden hjem skal I være i selskab med den de første 2-3 dage,
derefter skal I begynde at træne. Nogle hunde kan have gavn af en radio er
j
Husk alle lyde
y kan
tændt, hvis den ikke kan lide at være alene hjemme.
være nye for hunden, og derfor gør den.
Alene hjemme trænes på følgende måde:
godt med masser af leg
g og
g sjov.
j
Hunden luftes g
Når I er hjemme igen, smides et par godbidder på gulvet, så hunden
beskæftiger sig selv.
Lav gerne en kop kaffe/te og sid roligt og drik denne.
Når hunden har lagt sig ned evt. i sin kurv, så ignorer den i 10 min.
Der må IKKE tales til hunden.
Tag jakke på, rør ved bilnøgler, tag fodtøj på og gå. Vent 10 min.
Gå ind igen, ignorer hunden, tag overtøj og fodtøj af.
Når først hunden er faldet til ro eller har lagt sig i sin kurv igen,
ros mange gange og giv godbid. Gentages et par gange den dag.
g g
g
gentages
g de følgende
g
dage.
g
Samme fremgangsmåde
Intervallet sættes længere og længere op. På den måde lærer hunden at
forstå at det ikke er slemt at du/I går og at du/I altid kommer tilbage.
De følgende uger, gå ud med skraldeposen, aviser etc. for at lære
hunden at du kommer hjem igen.
I hverdagen:
Gå en lang tur med din hund som det første om morgenen. Når du spiser
morgenmad og gør dig klar til at tage på arbejde, “falder” hunden ned igen.
Du skal IKKE begynde at kaste med bold og lege inden du kører, for så er
hunden “oppe at køre” energimæssigt og hunden kan finde på at bruge den
energi ved at gnave i diverse ting i hjemmet. Smid et par godbidder, mens
du gør dig klar. Herved aktiverer hunden sig selv og er ikke så opmærksom
på hvad du foretager dig mens du gør dig klar til at forlade hjemmet. Denne
rutine skal du gøre ca. 30-45 min. før du tager af sted
hjemmefra.

Nogle hunde elsker en hundekurv eller transportkasse som bliver
hundens “fristed”. Hyg med tæpper og læg nogle godbidder/kødben.
Lær hunden fra starten, at her er rart at ligge og den vil typisk søge
dertil når den vil slappe af, sove eller være alene hjemme.
En aktivitetskugle er god underholdning og tidsfordriv når den er
alene hjemme.
Når du kommer hjem igen, skal du gå ind uden at hilse på din hund.
Når hunden lægger eller sætter sig roligt, kan du hilse og give en
godbid. Igen skal det være ganske naturligt for den at du kommer og går,
uden at den bliver nervøs.
Hav tålmodighed - det tager tid!
Sæt regler for hunden med det samme
Lær den ja/nej kommandoer.
Lad den sove i sin kurv/tæppe og være adskilt fra mennesker. Men
aldrig bag lukket dør når du er hjemme.
Hunden skal kunne se dig, så den ved den ikke er alene.
Hunden må ikke lukkes væk i et rum for sig selv.

Træning
g ”stop
p med at g
gø”
Når hunden gør og du skal få den til at holde op:
En ting du kan gøre for at få hunden til at stoppe med at gø, er at få den
interesseret i noget andet end det som den skal til at gø af. Lige når hunden
skal
k l tilil at gø, ffanger d
du hundens
h d
opmærksomhed
k
h d og gør den
d iinteresseret i
noget andet fx det bedste legetøj, en bold eller en lækker godbid.
Huske at rose og belønne, men kun for den ønskede adfærd.
E anden
En
d måde
åd att gøre d
dett på,
å er att få h
hunden
d til att gø på
å kkommando.
d Så kan
k
man nemlig helt lære den at stoppe igen. Det kræver at man også indøver
ja/nej øvelse som er en meget vigtig øvelse at træne med sin hund.
Når dårlige vaner skal brydes, tager det tid. Det kræver en masse
k
konsekvens
k
og tål
tålmodighed,
di h d tål
tålmodighed
di h d er nok
kd
dett vigtigste.
i ti t
Sørg for ikke at være irriteret og stresset over hundens dårlige
adfærd når du går i gang, så skal det nok lykkedes.

Mødet med andre hunde
Der er som oftest ingen problemer med at møde andre hunde. Men hvis lige
p DIN hund har været nederst i hierarkiet p
på internatet, er den vant til, at
netop
de andre hunde er på nakken af den, og den vil derfor reagere stærkt overfor
fremmede hunde.
En hund som er bange for andre hunde, skal ikke beskyttes og pylres over.
gg
gå blandt andre hunde. Når du g
går en tur og
g ser en anden hund
Du skal ud og
komme, så fang din hunds opmærksomhed med en godbid for at lede
opmærksomheden væk fra den anden hund. Når I har passeret hinanden,
gives godbid som belønning, hvis det virkede efter hensigten. Inden længe har
du gået forbi mange hunde uden problemer.
Virker dette ikke, skal du ændre din retning og gå en anden vej. Det som er
vigtigt, er at du ikke viser at du er nervøs. Du skal gå i samme tempo og tale i
samme tonefald som før, så du ikke overfører din nervøsitet til hunden.
Du må ikke løfte din hund op og bære den i stedet for.
Du skal faktisk ignorere at din hund er bange.
Mødet mellem den nye hund og andre hund:
god plads, når de skal møde fremmede hunde for ikke at føle
Hunde skal have g
sig trængt. Åbne neutrale arealer og INGEN SNOR er bedst. Hvis din hund vil
væk, fordi den føler sig truet kan den gå i panik, hvis den har snor på.

Hvis hunden er rolig og vil hilse er det fint. Husk at give ros og godbidder.
Hvis hunden virker nervøs og trækker sig: bevar roen, få hundens
opmærksomhed, giv masser af godbidder og ros når hunden enten tør sige
hej eller den anden hund er gået forbi og din hund ikke har trukket sig
tilbage.
På den måde forbinder hunden mødet med andre mennesker/dyr =
godbidder og ros = intet farligt.
Bliver hunden gal, skæld ikke ud, gå væk fra den anden hund, og gå en
anden vej. Nu ved du at din hund kan være gal på nye hunde, dette skal
trænes. Hver gang der mødes en hund, bevar roen, giv godbidder mens
hunden holder fokus på dig, ros når den fremmede hund er gået forbi, lad
dem IKKE snuse, før du fornemmer at din hund har fattet at god opførsel =
godbidder.
Husk at rose med stemmen, falder hunden tilbage, så vend dig væk, og lav
øvelsen med godbidder forfra.

Mødet med nye mennesker
Sørg for ro omkring hunden den første tid. For nogle hunde vil det være nok
med et par dage, for andre vil det tage et par uger før de er helt trygge i de
nye omgivelser.

Sørg for at det sker i 100% lukkede haver eller indhegninger.

Inviter gerne familie og venner over for at møde den nye hund - men vent
nogle dage, så hunden får lejlighed for at lære ”sin” nye familie at kende før
den introduceres for fremmede.

Ejer skal forholde sig passivt og på afstand. Nogle gange lyder det
voldsommere end det er. Grib kun ind, hvis der er tydelige tegn på, at den ene
hund vil gøre den anden fortræd.

Når der kommer fremmede, så instruer dem i ikke at gå direkte hen til
hunden. Det kan virke truende. Lad i stedet hunden tage kontakten til dem det gør den så snart den føler sig tryg ved de nye mennesker.

Dog skal der holdes et ekstra øje med hundene, hvis der er stor
forskel i deres størrelse.

Sæt jer gerne på gulvet og se om hunden kommer af sig selv. Gør den det,
så hav nogle godbidder i hånden. Hunden tager selv kontakt til jer, hvis den
er tryg ved jer og har lyst til at spise godbidderne.

Kan hundene ikke mødes første gang uden snor, så gå en tur på gaden eller i
skoven og gå tilfældigt forbi hinanden. Første gang hundene går forbi
hinanden, må de IKKE komme for tæt på hinanden. Går det fint, kan I gå en tur
sammen. Afhængig af, hvordan hundene reagerer på hinanden kan I lade dem
snuse til hinanden. Nogle gange er det bedst at gå en tur med lidt afstand
mellem hinanden første og anden gang.

Fortæl børn det samme. Lad hunden tage kontakten - og vender den sig om
og går væk, skal børnene respektere dette - så skal hunden have fred.
Hunden er IKKE legetøj og børn skal respektere at hunden har
brug for fred. Når hunden sover og spiser skal den have lov til
at være i fred.

