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6 forord

FORORD
Denne bog kan hjælpe dig og din hund til at udnytte jeres evner fuldt ud, uanset om
du går til konkurrencer med din hund eller om du nyder hans selskab som familiehund.

Sådan bruger du bogen
Målet med denne bog er at give gode råd til hundeejere på

alle niveauer,  uanset evner og erfaring. Opdrættere kan for

eksempel finde ud af, hvilken opvækst hvalpe efter min

mening har bedst af at få, mens almindelige hundeejere får

den nødvendige viden, så de kan finde en god opdrætter, der

giver sine hvalpe den bedst mulige start i livet.

Du kan finde nyttige oplysninger og gode tips - ja, selv nogle

af mine bedst bevarede hemmeligheder om, hvordan jeg

opnår så gode resultater med mine hunde inden for agility,

heelwork to musik og når jeg lærer dem små tricks, vi bare

optræder med for sjov. Uanset hvilket mål, du har sat dig,

begynder det alt sammen med en grundig basistræning, der

bygges op fra de første enkle øvelser til det mere avancerede

arbejde. På de følgende sider kan du læse alt det, du har brug

for at vide, for at kunne gennemføre træningen og nå dit mål.

Mine egne hunde
Det har taget mig lang tid at samle den enorme viden, jeg har

nu. Jeg blev gift med min mand Dave i 1978, og kort tid efter

fik vi vores første hund, en lurcher, der hed Sasha. Hun var en

dejlig hund, men jeg havde svært ved at styre hende, når der

var andre mennesker i nærheden - hun elskede alt og alle lidt

for meget! Det var på den måde, jeg opdagede den lokale

hundetræningsforening.

Den første aften, jeg deltog, ændrede mit liv! Jeg sad helt

betaget og kiggede på alle lydighedsholdene og

konkurrenceholdene, og fra det øjeblik var jeg solgt! Jeg

besluttede mig for, at jeg ville lære at træne mine hunde

ordentligt og gå til konkurrencer med dem og ikke mindst

vinde. I slutningen af 1980’erne var jeg foreningens førende

hundetræner og jeg er stadig aktiv i klubben, hvor jeg træner

mine egne hunde hver eneste uge. En hundetræner kan altid

lære noget nyt.

I 1979 købte jeg min første superhund. Det var en border

collie, der hed Mr. Chips, og han optrådte på Englands største

og mest berømte internationale hundeudstilling Crufts i 1984.

Mr. Chips blev far til Red hot toddy, der var en helt speciel

hund og som nåede så vidt som til at vinde

lydighedskonkurrencen på Crufts sammen med mig. Jeg skulle

kun vise Toddy noget én gang, så fattede han, hvad det

drejede sig om - han var den fødte superhund. Lige siden har

jeg været på Crufts hvert eneste år og deltaget i agility og

lydighedskonkurrencer, samt lavet live-udsendelser med

demonstrationer af Heelwork to music i fjernsynet.

Dave og jeg deler for tiden vores hjem med ni superhunde.

De bor alle sammen i huset og lever et helt almindeligt liv med

lange gåture hver dag. De får også lov at løbe og lege på

markerne. De respekterer mig som deres flokfører og er

generelt meget glade og tilfredse hunde. I løbet af min karriere

som hundetræner har jeg vundet mange fine præmier og

championships både i agility og lydighed, men jeg må ærligt

indrømme,  at hver gang jeg går til konkurrencer med mine

hunde, får jeg lige så mange sommerfugle i maven, som i

begyndelsen. Jeg håber, at du og din hund må få lige så meget

ud af at træne, som jeg får, og at denne bog vil motivere dig til

at sørge for, at din hund udnytter sine evner mest muligt, så

du kan opleve glæden ved selv at have en superhund.

Held og lykke!



Få din hund til at gøre hvad
som helst med klikkertræning!



Få hundens opmærk somhed
med et klik ...



BARE KLIK!
Den bedste måde at træne en superhund på er ved at bruge en klikker. Din hund lærer
hurtigt, at klikket kommer præcist i det øjeblik, den gør noget rigtigt, og at der altid
kommer en godbid bagefter, og derfor er timingen afgørende. Du kan opfatte klikkeren
som et mini-kamera, som bruges til at fastholde en bestemt adfærd. Klikkertræning
er altid positiv. Derfor skal du i så høj grad som muligt ignorere uønsket adfærd. Man
kan også deltage på hold, hvor hundene trænes med klikkertræning.
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‘Marker’ hundens adfærd med
dobbeltklikket.

Hvad er en klikker?
En klikker er en lille plastikdims enten med en metalplade eller

en knap, der siger en klikkende lyd, når man trykker på den.

Lyden har den fordel i forhold til din stemme, at den altid er ens

og ikke sender nogen følelsesmæssig besked, som hunden først

skal fortolke. Øv dig i at bruge klikkeren, før du begynder at

træne sammen med hunden, og husk at hunde har en meget

god hørelse, så lad være med at klikke lige op i ansigtet på den.

Sådan fungerer klikkertræning
i En klikker udsender to lyde - en lyd, når man trykker på den

og en lyd, når man slipper. Dette dobbeltklik ‘markerer’

hundens adfærd, og jo bedre du er til at betjene klikkeren, jo

mere effektivt virker den.

i Klikkertræning hører til den form for træning, som

hundeadfærdsbehandlere kalder ‘operant betingning’: når du

klikker og hunden hører lyden ved han, at det han lige har

gjort er godt eller rigtigt. Bagefter forventer han at få en

belønning.

i Godbidderne kan gives direkte med hånden eller kastes til

hunden, så den selv skal samle dem op. 

i Med klikkertræning motiverer  du hunden til selv at finde du

af, hvilken adfærd du gerne vil have ham til at gentage. Det

kan både være en bevægelse eller ‘ingen bevægelse’, fx at gå

eller at sidde stille. Klikkeren er et meget præcist kommuni -

kationsredskab.  Når du træner med klikkeren, skal stem -

ningen være positiv, så uønsket adfærd skal så vidt muligt

ignoreres. Man skal altså ikke skælde ud, og derfor opstår der

ingen konflikter mellem hund og ejer. Superhunde er tillids -

fulde hunde, der lærer hurtigere, netop fordi de får mulighed

for selv at regne ud, hvad du gerne vil have dem til at gøre.

Kommandoer
I bogen henvises der hele tiden til verbale kommandoer, som

‘sit’ eller ‘dæk’. Til mere komplicerede bevægelser anbefaler

jeg altid folk at bruge det ord, der virker mest naturligt for

dem. Du skal først sætte en kommando på, når hunden forstår

øvelsen og udfører den ønskede adfærd. Når du klikker og

siger kommandoen, vil han gradvist forbinde handlingen

med kommandoen.



Godbidder til superhunde
i Kogt kylling
i Skinke
i Pølser
i Kogt lever og hjerte
i Fast, mild ost i tern
i Fedtfattige, bløde købe-godbidder 
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godbidder og belønning
De fleste hunde er madglade, og da hunde er altædende er de som regel parat til at spise
hvad som helst, når lejlighed byder sig. Men det er nu ikke alle hunde, der har sådan en
glubende appetit, og når du skal træne din hund, kan det være lidt af en detektivopgave at
finde ud af, hvad du skal bruge som motivation i træningssituationen. 

Din hund nyder sikkert at
træne med legetøj.

arbejde uden løn eller en vis form for arbejdsglæde. Din hund

har det ligesådan, og det gælder især, hvis du gerne vil træne

ham til at blive superhund.

Håndtegn og klikkertræning
Godbidder er en ekstra motivation,  der gør træningen til en

større nydelse for din hund. Selv om man sagtens kan træne

sin hund med godbidder eller legetøj uden brug af klikker

(Almindelig træning med kropssignaler og håndtegn, se side

12-13), tager det længere tid, og det er også sværere at få

hunden helt op på superhunde-niveau, simpelt hen fordi man

uden klikkeren ikke kan markere det præcise øjeblik, hvor

hunden gør det rigtige, og når du endelig har fundet godbid -

den frem, er hunden ved at gøre noget andet. Med en

kompination af de to træningsmetoder lærer hunden meget

hurtigere.

Godbidder
Brug flere forskellige godbidder, men sørg for, at de er meget 

Hvilken belønning?
Nogle hunde arbejder for alle former for godbidder, mens

andre kræver særligt lækre godbidder eller foretrækker at

arbejde for en belønning, der består af leg med

yndlingslegetøjet. Uanset hvilken belønning, du bruger, skal du

huske at være gavmild. Husk, at du næppe har lyst til at




