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Hvorfor lære din hund tricks?

klart, at du ikke får alle disse gevinster uden at gøre

en indsats. Du er nødt til at tilbringe en smule tid

med din hund hver dag for at få de bedste resultater.

Fem minutter her og der og længere forløb, når du

kan finde tiden, er nok til, at du kan se resultater.

Hvis du møder nogle problemer på vejen, skal du

bare konsultere ’træningscheck listen’ på side 19. Her

kan du få hjælp til at tage problemerne i opløbet,

inden de bliver større problemer, der er sværere at
løse. 

Det er sjovt at lære sin hund tricks. Det er
udbytterigt og underholdende. Og det giver
dig chancen for at vise andre, hvor dygtig
din hund er. At lære din hund tricks vil
gavne den både fysisk og psykisk. Og du og
din hund vil få muligheden for at udvikle et
endnu bedre forhold til hinan den. Du vil
opdage, at jeres gensidige forståelse og
tillid bliver bedre. Med andre ord, du og din
hund vil nyde hinandens selskab mere.

Tricks er ganske enkelt en forlængelse af den træ ning,

som ansvarlige hundeejere i forvejen udfører med

deres hunde. Forskellen er blot, at din hunds færdig -

heder bliver bragt op på et højere niveau. Hvis man

iagttager hunde, der leger frit med hinanden, kan

man se hundene udføre mange af de bevægel ser, der

er beskrevet i denne bog. Når en hund ikke har

selskab i form af andre hunde, har denne legende

adfærd en tendens til at gå tabt. Men ved hjælp af

træning kan denne adfærd genvindes.  Hunde er

meget intelligente, og de har brug for at beskæftige

deres hjerne. Men uheldigvis sker det ofte, at de ikke

bliver tilstrækkeligt stimulerede, og derfor finder de

deres egen måde at stimulere deres hjerne på. Det er

her, at der kan opstå adfærds mæssige problemer på

grund af kedsomhed og frustration. Ved at lære din

hund tricks giver du den rigeligt at tænke på, og

derved er du med til at forhindre at disse problemer

opstår – måske kan du oven i købet hjælpe med at

løse eksisterende problemer hos din hund. Som man

siger, så er hunden menneskets bedste ven. Og hvis

hunden lærer nogle grundlæggende færdigheder og

tricks, vil den blive en endnu bedre ven.  Men det er

Hvad får din hund ud af det?
! Kvalitetstid sammen med dig.
! En mulighed for at bruge sin hjerne.
! En øget fysisk formåen og smidighed.
! Masser af sjov og godbidder.
! En glad ejer.

Hvad får du ud af det?
! Kvalitetstid sammen med din hund.
! Belønningen ved at se din hunds glæde, når

den viser, hvad den kan.
! Overraskelsen ved at se, hvor kvik din hund

virkelig er.
! Masser af sjov.
! En mere forstående, lydig og glad hund. 

At være hundeejer
handler om at
skabe et udbytte -
rigt forhold for
både hund og ejer. 
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Ros, ikke straf
Tidligere blev det anset som en dårlig idé at
lære sin hund tricks – ikke på grund af trickene
i sig selv, men måden man lærte hundene
trickene på. De moderne træningsmetoder, der
bliver anbefalet i denne bog, betyder, at man i
dag ikke bruger nogen form for afstraffelse,
kun belønning og ros. Desuden vil en god
hundetræner få det bedste ud af den adfærd,
som den enkelte hund helt naturligt har. Det
er derfor ikke overraskende, at man ved at
bruge denne bogs træningsmetode får hunde,
der til fulde nyder at lære nye tricks, og som er
ivrige efter at vise, hvad de kan – i håbet om
at få endnu en godbid. 

En trænet og stimuleret
hund er en glad hund.

Samarbejde giver 
det bedste resultat.
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På vej mod succes
udføre bestemte øvelser, især sådanne, der involverer

det at hoppe eller stå opret. I disse tilfælde bør du

koncentrere dig om andre tricks og på den måde

bygge din hunds evner op. 

Type/race

Typen af din hund vil også påvirke, hvilke tricks den

udmærker sig i, og hvilke den har svært ved at

udføre. Små hunde har f.eks. tit meget let ved

opretstående tricks, som det at stå på bagbenene.

Men der er altid undtagelser fra reglen. F.eks. så

udfører en bestemt 12-årig bulldog med lethed ’high

five’ (se side 44) og baglæns kravl, selvom dens

naturlige form antyder, at den ville have svært ved

begge disse øvelser. En border collie bliver ofte

betragtet som en dygtig hundetræners yndlingshund,

fordi den er intelligent og ivrig efter at behage. Men

selvom de er meget kvikke, kan collier faktisk godt

lide, at man viser dem, hvad det er, man forlanger af

dem. Andre racer eller krydsninger er tit bedre til at

tænke selv. Så lige meget hvilken form, race eller type

din hund er, så gælder det bare om at komme i gang.

I vil sikkert begge to blive forbavsede over, hvor langt

man kan nå med en smule arbejde.

Du og din hund er altså opsat på at komme i gang

med at lære nogle sjove øvelser. Du har måske endda

allerede et godt øje til nogle bestemte tricks, som du

føler er særligt impone rende. Det er alle tiders. Med

den slags entu siasme er du allerede godt på vej. Du

skal imidlertid huske at tage højde for, hvilken slags

hund netop du har, når du vælger tricks, og hvordan

du lærer hunden disse tricks. Hunde findes i alle

former, størrelser, typer, racer, aldre og evner. Selvom

næsten alle hunde er i stand til at lære tricks, så vil

din træning blive meget mere succesfuld, hvis du fra

starten tager hensyn til disse forhold. 

Alder

Stik imod den gamle talemåde, at man ikke kan lære

en gammel hund nye tricks, så er det faktisk aldrig for

sent at lære en hund nye tricks. Men du bør overveje,

hvilken træning hunden har haft indtil nu, ligesom du

skal overveje dens kondition og generelle helbreds -

tilstand. En hund, der er stiv i hoften, og som kun har

haft en begrænset træning, vil f.eks. ikke kunne lære

at gå baglæns (se side 86) lige så let som at give pote

(se side 36). Ligesådan vil hvalpe og unge hunde ikke

være tilstrækkeligt fysisk og psykisk modne til at

Venstre- eller højrepote?
Ligesom mennesker har hunde en tendens til
at bruge den ene hånd, dvs. pote, bedre end
den anden. Altså vil hunden have lettere ved
nogle tricks end ved andre. Hold øje med,
hvordan din hund bevæger sig, og hvilken side
den naturligt foretrækker. Ved at observere
hvilken side, der er din hunds stærke, kan du
hjælpe den til at lære nye tricks. Det er nemlig
en god idé altid at starte med at lære nye ting
i hundens stærke side. Og ved siden at lære
hunden tricks i begge sider får du en mere
afbalanceret og smidig hund. .

Den tidlige
træning har form
af leg, der udvikler
sig i takt med, at
din hund modnes. 
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Hvor skal du træne din hund?

Du kan sagtens træne din hund derhjemme og i din

have. Efterhånden som I begge bliver mere fortrolige

med øvelserne, kan træningen foregå, når du lufter

din hund. Derhjemme bør din hund være afslappet

og fuld af selvtillid. Så er den parat til at lære. Sørg

altid for at vælge et rum med et blødt gulv, hvor

hunden desuden ikke kan glide, så din hund føler, at

den har et godt fodfæste og er godt tilpas, hvis du

beder den om at lægge sig ned. Sørg også for, at der

er rigelig gulvplads omkring hunden, så den kan

bevæge sig frit uden at støde ind i møbler og er i

stand til at finde de godbidder, du smider til den. 

I starten bør du vælge lydsvage, afgrænsede områder

for at hjælpe din hund med at fokusere på dine

kommandoer. Efterhånden som hunden bliver

dygtigere, kan du øve trickene, hvor der er

forstyrrende elementer.   

Uanset hvilken
størrelse eller form
din hund har, vil
der være et trick,
der passer til den. 

For at spare begge
parter for en del
frustration bør du
holde træning og
leg adskilt den
første tid.




