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Steg 1
Detta är en övning där vi i steg 1 börjar med att lära hunden att byta mellan leksaker (bra att
ha för att lära hunden lämna över leksak), lägger på ”Ta den”-kommando och lär hunden att
leka med en lite tråkigare leksak för att få leka med den roliga.
I steg 2 kommer vi sen lära hunden självkontroll, passivitet/kontakt och ”loss”.
Börja med att ha två likadana eller likvärdiga leksaker. Sitt på marken med en leksak i varje
hand. Försök få hunden att leka med den ena leksaken genom att dra den längs marken, jubla
och beröm när hunden greppar. När hunden är engagerad i leken blir din hand passiv (”dör”)
och den andra handen startar upp (”lever”). Det kan i början ta ett tag innan hunden slutar leka
med den döda handen och tar den levande leksaken, beröm ljudligt när hunden gör sitt val.
Fortsätt dö och leva tills hunden förstått leken. Lägg då på kommando. Du kan välja mellan att
lägga på ett ”Ta den”-kommando eller att lägga kommando på att byta mellan (”byt”). Jag har
valt det sistnämnda för att jag tycker det är användbart i jaktlek och DiscDog.
När hunden är duktig på övningen kan du försvåra genom att börja använda leksaker med olika
värden. Hunden kommer självklart vilja leka med leksaken med högt värde så begär inte för
mycket utan hunden när den ska ta den med lågt värde- i början räcker det med att hunden
jagar något steg eller griper lätt för att den handen ska dö och den roliga leksaken leva.

Steg 2
I första steget lärde vi hunden att byta mellan leksaker och att leka med olika typer av
leksaker. Nu ska vi fortsätta genom att lägga in ”loss”, lugn och ”varsågod”.
Gör några repetitioner av del 1. När hunden är med på leken är det dags att lägga in nya
delen. Denna gången dör båda leksakerna. När hunden släpper säger du ”loss”. Om hunden
kastar sig på nästa leksak (av vana att den är vid liv) håller du leksaken helt stilla. Var stilla tills
hunden erbjuder ett lugnt beteende, ex. kontakt eller sitt. Ge ”varsågod” och starta igång
leken som i del 1.
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