Hvordan undgår du at din hvalp bliver en robot?
Spørgsmål: To bekendte af mig havde begge sendt deres labrador til en træner. Begge
hunde kom tilbage med en klar viden om deres job, men det virkede som om de nu mere
var som maskiner, og ejerne følte at de havde svært ved at opnå et tillidsfuldt forhold til
hundene.
Jeg har en hvalp og har besluttet mig at træne ham selv, men jeg vil gerne bevare og
udbygge det tillidsfulde forhold.
Svar: Det er ikke usædvanligt at høre om erfaringer som dine bekendtes, idet nogle hunde
som bliver sendt til træner bogstaveligt talt kommer i træningslejr. Der er et job der skal
gøres, og det bliver gjort, men nogle hunde mister noget ved denne oplevelse – er
nærmest hjernevaskede – til trods for at de er blevet gode til at gøre det, de er blevet
trænet til.
Du har den fordel ikke at være skilt fra din hvalp på et kritisk stadie af dens udvikling, så
du vil fortsætte med at fremstå som noget bestandigt i hundens liv. Jeg har altid ønsket at
en hund skal arbejde ”sammen med mig” og ikke ”for mig”, og med dette in mente er det
vigtigt at etablere tillid og forståelse fra starten.
Hav ikke så travlt med at gå i gang med den formelle træning. Din hvalps evner aftager
ikke, så brug de første måneder på at opbygge et tillidsfuldt forhold mellem jer. For at
hvalpen skal kunne stole på dig og forstå dig, er det afgørende at du kommunikerer med
den med det den kan høre og se. Brug enhver lejlighed til at udvikle og pleje dens reaktion
på de ting du gør og de ting du beder den om. Når I er sammen har hvalpen brug for at
holde øje med dig og lytte til dig så meget som muligt. Du er lederen mere end du er
bossen, så tilskynd den til at respektere dig frem for at den gør det du beder om af frygt.
Gennem dit tætte forhold til hvalpen under dens udvikling skulle gerne opnås en flydende
overgang mellem leg og træning som følge af det faste fundament af forståelse der er lagt
til grund. Hvis du pludselig beslutter at starte træning af hvalpen efter denne i månedsvis
har været overladt til at "sejle i sin egen sø" vil du opleve at jeres forhold tage en skarp
vending - du bliver herre og mester og hvalpen bliver forvirret, og ofte uregerlig og trodsig.
I de tidlige stadier bør træner og hvalp næsten være ét. Brug de først seks måneder til at
lære at aflæse hvalpen, og herved vil hvalpen også lære at aflæse dig. Et niveau af fælles
forståelse vil blive etableret og dette er nøglen til at gøre fremskridt gennem de mere
formelle procedurer som er nødvendige for at skabe en fuldt trænet jagthund. Gør du dette
rigtigt undgår du den kamp mellem viljer som andre oplever i hvert stadie af træningen.
Ting vil gå galt, men hvis grundlaget er tillid er til stede vil de ”skæve” øjeblikke være
ganske korte pga. det tillidsfulde forhold du har skabt.
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