Varför sele?
På Positivets Hundcenter vill vi att alla hundar som kommer till dagiset ska ha sele och ett fast
halsband. Vi rekommenderar sele av flera anledningar men största anledningen är för att
skona hundens och våra kroppar. En hund som drar i halsband (framförallt stryphalsband) är
svår att styra och kontrollera, samtidigt som den gör skada på sin egna kropp. Skador som kan
uppstå vid användandet av halsband är bl.a. wiplash, kotförskjutningar, hjärnskador pga
syrebristen som uppstår när hunden drar i kopplet, skador på struprör, nacke, matstrupe osv.
En hund som drar i halsband stryper sig och får pga syrebristen ett adrenalinpåslag, detta är
beroendeframkallande. En dragande hund som bär halsband går därför inte alltid att lära att gå
fint, för koppeldragandet har blivit belönat med adrenalin. Att börja använda sele bryter detta
beroendet eftersom en korrekt anpassad sele inte ska kunna strypa hundens syretillförsel, och
gör det lättare att lära hunden gå fint i kopplet. I vissa fall räcker det med att börja använda
sele för att hundens koppelgående ska bli bättre. Även för de hundar som inte drar i kopplet
ger selen fördelar, för även om hunden inte drar i kopplet så kan de flesta hundar råka få ett
koppelryck. Det räcker med ett ryck för att en wiplashskada ska kunna uppstå. En bra sele är
ergonomiskt utformad och belastar inte på hundens kropp.

Vilken typ av sele?
Det finns ett flertal olika sorters selar på marknaden. Vi rekommenderar följande selar:
Framknäppta antidragselar
Dessa selar har en ring vid bogen som man knäpper fast kopplet i, en så kallad
framknäppning. Denna knäppning gör att om hunden drar vänds den mot dig istället för att
dra framåt. En framknäppt sele är ergonomiskt utformad och skonar hunden & föraren
samtidigt som den ger föraren mer kontroll. Framknäppta selar ger ofta en lugnande effekt på
hunden.
Det finns flera olika märken av framknäppta selar, i olika prisklasser. Man kan hitta flera
olika sorters selar i varje djuraffär. Vi rekommenderar framknäppta selar till hundar som drar i
kopplet eller som kan bli väldigt starka (ex. vid hundmöten, möten med vilt osv.). Vi föredrar
framknäppta selar som även har standardknäppningen på ryggen, men det är en smaksak. Har
man en hund som drar i sele bör man välja en vadderad sele.
Y-selar
En y-sele är en vanlig promenadsele med knäppning på ryggen. Selen är ergonomisk
utformad och går som ett Y uppe på ryggen. Dessa selar fungerar utmärkt till hundar som inte
drar i koppel och går även att använda vid joggingrundan eller spårträningen.
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Utformning
En sele ska varken vara för stor eller för liten. En dålig utformad sele kan trycka mot hunden
strupe eller klämma åt i hundens armhålor. Ta hjälp av någon kunnig när ni väljer sele! Alla
djuraffärer säljer alla de typer av selar som vi rekommenderar.
Vi säljer själva Metizo-selar. Dessa selar är ergonomiska, framknäppta med spänne på ryggen
och nästan helt vadderade. Hör av er till oss om ni vill testa.

Varför fast halsband?
Vi på Positivets Hundcenter vill att hunden ska ha ett fast halsband för att vi ska kunna
förflytta hunden inomhus utan att behöva skapa obehag. Det är också ett ovärderligt
hjälpmedel ifall två hundar skulle bli osams. Vi ser helst att hunden har ett fast halsband för
att det inte ska finnas några delar som hänger ner och kan göra skada, ex. att någon hund
fastnar i halvstrypsdelen på halsbandet.

Varför inte helstryp, halti eller andra hjälpmedel?
Dessa hjälpmedel är skapade för att lära hunden gå fint i kopplet genom att skapa obehag för
hunden- det är inget vi på Positivets Hundcenter vill stå för. Det finns få fall när vi anser att
helstrypshalsband och halti är okej: i de sammanhang när hunden är så pass rädd att den kan
försöka fly (en hund kan inte krypa ut ur ett helstryp), och när hunden är så stor och stark att
man har problem att hålla den kan halti vara ett hjälpmedel medan man tränar hunden att gå
fint i kopplet.

Vill ni veta mer eller ha källor på detta? Hör gärna av er till oss!
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