Inkallande
A

Ronneby
Brukshundklubb

B

Sätt hunden och gå ifrån den i Sätt den okopplade hunden
och gå ifrån den så långt du
kopplets längd.
kan/vill/vågar.
Säg bra till den kvarsittande
hunden så att du har den upp- Kalla in hunden ibland och gå
tillbaka till den ibland.
märksam på dig.

C
Två eller flera hundägare med
hundar finns här.
Kalla in en hund i taget medan de andra får sitta kvar.

Kalla in så att hundarna möSäg hit och drag därefter hun- Kasta en leksak som störning ter varandra.
till den kvarsittande hunden.
den till dig på ett milt sätt.
(Gå och hämta leksaken själv Förarna till sittande och liggande hundar kan befinna sig
Säg bra när hunden är nära när du övat klart.)
nära altenativt allt längre bort
dig (ev. sittande vid din sida)
från sina hundar medan nåKalla sedan
och plocka därefter
gon tränar inkallande förbi
in hunden och
fram en godbit
dem.
belöna med
eller ha dragkampsen annan leklek med
OBS!
sak eller godis.
hunden.
Stegra
långsamt.
Spring ibland från hunden
för att öka farten (jakt).
Slut. Lugn.

Gå i koppel-Linförighet
A

B

Ronneby
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C

Vänj hunden vid att gå i slakt Sätt hunden vid din vänstra Två eller flera hundägare med
koppel på följande sätt
sida = utgångsställning för hundar finns här. Träna enligt
A och/eller B med den stör(=dominansträning):
linförighet.
ning som närvaron av de anNär hunden drar så var TYST. Invänta ögonkontakt från dra hundekipagen utgör.
Stanna plötsligt så att hunden hunden utan att ge några sigOm hunden har svårt att hålreagerar. Lägg en godbit bak- naler. Säg bra.
om hunden. Låt hunden ta
la kontakt med dig måste du i
Säg sedan fot och gå några första hand bli mera intresgodbiten.
steg. Stanna och hjälp hunden sant. Det är ditt ansvar att din
Fortsätt att gå utan att säga något. att sätta sig snabbt (godis i hund ser på dig ....
Om/när hunden efter
höjd hand) och rakt (var benågra stopp går i
Men ... förbjud ibland hunden
redd med vänsterhanden).
slakt koppel kan
att se åt de andra hundarna
du berömma bra
När hunden ser på dig så säg t.ex. genom att bryskt säga åt
och kasta till
bra.
den och direkt
den en
därefter belöna
godbit
Upprepa övningen eller av- den när ni får
medan
ni promesluta med slut = passivitet.
kontakt.
nerar
vidare.

Träna kort och intensivt.

Tänk positivt!

