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Å være i samme team
Vi har i tidligere artikler snakket mye om forskjellige teknikker og praktiske
tips i utstillingsringen. Noe som er minst like viktig er den kjemien du og
din hund har sammen.
Tekst og foto | Jonna Sandén og
Lene Weum

Men hvordan trene på slike situasjoner når det ikke er utstilling?

Hundene våre kan være de største stjerner da det gjelder til å stå perfekt, løpe
fint sammen med oss med full fokus på
oss og oppgaven - på hjemmebane. Det å
bytte miljø uten at det påvirker hundens
prestasjon krever trening, i for hunden
uvante miljøer. Innen mange andre grener av hundesporten er dette en naturlig
del av treningen. For mange av de som
stort sett driver med utstilling glemmes
det bort- men det er minst like viktig.

Å få en hund som klarer å lukke ute alt
som ikke har med den direkte oppgaven å
gjøre krever erfaring. Erfaring man ikke får
gjennom å sitte hjemme. Har du en hund
som ikke liker den type situasjoner må man
trene på akkurat dette istedenfor å gjemme
den bort. Det tar tid og krever litt fantasi.

Det å komme inn i en stor bråkete hall
med mange trange passasjer, køer med mer
er ikke en god start på dagen. Har du en
hund som er følsom for slike ting er det en
god idé å først gå inn uten hund. Da kan
du i god tid finne din ring, rigge opp bur
og stol for å så hente din hund. Da får din
hund en bedre start på dagen og har bedre
forutsettinger for å klare av jobben sin inne i
ringen. Du kan også møte opp i virkelig god
tid slik at du og hunden kan gå litt rundt i
hallen før de store folkemassene kommer.

Bor du i en by kan du bruke de offentlige
transportmiddel som trening. Det å ta trikken eller T-banen i den verste rushtimen
er en meget god eksamen for å entre en
utstillingshall. Dra på et kjøpesenter eller en
handlegate en lørdag og prøv å få hunden
til å konsentrere seg om deg istedenfor
alle forbipasserende. Det å stille opp sin
hund krever ikke mer plass enn akkurat
hundens egen lengde, det er enkelt å øve
på mange ulike plasser. Etter et kurs vi
hadde en gang så oppfordret vi en dame
til å dra ned på Oslo City for å trene. Noen
dager seinere da jeg satt i telefon med en
venninne som jobber i en butikk der nede
sier hun til meg at ”i går var det en dame

her som hadde samme type hund som
deg, hun øvde på utstilling og fikk masse
publikum her”. Snakk om en reell trening!
Dersom du har flere hunder kan det også
være en god idé å trene en og en hund foran
de andre hundene. Mine hunder som vet
eksakt hva det her med utstilling handler
om blir ganske ville og gale av å se på at
en annen hund får trene og de må vente,
de lager da gjerne litt bråk og om de ikke
bråker så er de der rett ved som et forstyrrende element til hunden du trener med.
Dette er spesielt en veldig god trening for
valper som skal på sine første valpeshow.
Øv på at de skal stå pent og KUN følge med
på deg foran de andre hundene. Øv også
gjerne på å gå/løpe i trav foran de andre
og husk at alt dette SKAL være morsomt
både for deg og hunden. IKKE si fy eller
nei, men dersom hunden står feil, hopper eller lignende så bare flytter du litt på
deg og begynner på nytt. Så fort den gjør
riktig og ser på deg så er det viktig å rose.
Når du føler at dette sitter kan du la en

Om sommeren er det mange som bruker telt for å beskytte hundene fra enten sterk sol eller regn.
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På den måten vil hunden forbinde det å stå
pent med at det er gøy å jobbe for deg.
Her kommer også dette med å kunne ligge i bur
inn igjen. En hund som er vant til å roe seg i buret
sitt vil ha det mye roligere på en utstillingsdag enn
de hundene som bare ligger på et pledd eller må
gå rundt hele tiden. En hund som er vant til buret
sitt føler en trygghet inni buret, og dersom man i
tillegg tar med et tynt teppe som kan legges over
buret og skjerme noen av sidene blir dette som
en trygg hule hvor hunden kan sove litt mellom
øktene. Det er jo ikke til å komme forbi at det blir
en del venting i løpet av en utstillingsdag og da er
det godt å slappe av litt, både for hund og eier. Selv
de hundene som er vant til å være med på utstillinger og sitter i bur mellom øktene er helt utslitt

Det handler om å få hundene våre til å stole
på oss, hvis vi mener at dette er gøy og ikke
en farlig plass å være på må de stole på at det
er riktig. Når de er trygge med å oppsøke ulike
miljøer kan vi begynne å trene i disse miljøene. Begynn forsiktig og så bygger man det
opp videre. Det er utrolig hva man kan få til!

Din hund
i gull
eller sølv

Men som vi kan gjenta til det kjedsommelige, om du slapper av, koser deg og har det
gøy, ja så vil hunden gjøre det samme.

Naturlig hundemat

Alltid fôr på lager med rabatter
* Bodø
Fryseterminaler
* Stavanger
* Steinkjer
* Honningsvåg
* Kristiansand
* Tromsø
* Trondheim
* Rudshøgda
* Oslo
* Ørsta
* Mo i Rana
* Ålesund
* Valdres
* Kristiansund
* Bergen
www.norwegian-polar.com
www.norwegian-polar.no
982 44 367
Tlf. 33 05 01 27
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Det å være i samme team som sin hund forutsetter at du er en trygg og konsekvent leder. Og din
entusiasme smitter over på hunden, finn ting
som dere til sammen liker å trene på. Finn en
kontakt og et samspill og overfør det til utstillingsringen. Skap rutiner før du går inn i ringen
som hunden kjenner igjen fra gang til gang, da
vet den hva som ventes av den og blir klar for
oppgaven. Tenk litt på dette neste gang du ser de
”kjente eller store oppdretterne som alltid vinner”,
tenk på at de også må legge ned en god del tid i
sine hunder for å få de til å vise seg så bra, og i
tillegg til at det krever en del erfaring og teknikk,
kreves det også at hunden er i god kondisjon. En
utrent hund har ingen mulighet til å stå å logre
seg gjennom en hel dag eller gå runde på runde i
en stor ring med like mye fart og sprut i stegene.

Ring Linda på 986 92 097

Andre ting som kan være lurt er å legge inn litt utstillingstrening i annen trening som hunden synes
er veldig gøy. For eksempel om din hund elsker
å hente dummyer eller andre gjenstander, så kan
du innimellom enten kaste ut disse og får hunden
til å hente de eller at du kanskje har lagt ut et lite
felt, ta frem godbiten og trene litt på å stå pent.

av alle inntrykk og lyder de har opplevd i løpet av
en dag, så da kan du tenke deg hvor sliten en liten
valp blir kanskje bare etter noen timer. Kanskje
det ikke er så rart om de nekter å løpe de siste
rundene eller ikke vil samarbeide i det hele tatt.

Annonsere?

eller flere av de hundene du ikke trener med
løpe fritt rundt deg mens du trener med en hund.
Jeg kan garantere at du må jobbe, men tenk
deg den dagen du står der i ringen og det kommer en eller annen hund løpende forbi som har
kommet seg ut av båndet sitt, og din hund bare
fortsetter å stå der som et tent lys og ser på deg,
da har du kommet langt når det gjelder å ha
kontakt med hunden i spesielle situasjoner.

28.04.04

Over 100 raser i slipsnåler,
pins, anheng, øredobber
og mansjettknapper

Aud Sevje

Hundesmykker
Flåtestadvn. 9, 1415 Oppegård
Telefon 66 99 15 30/905 48 820

www.hundesmykker.no
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