HUND

Mysstunder under skogspromenaderna är extra viktiga för att bekräfta flockkänsla.

EN MAN OCH
HANS HUNDFLOCK

E

n av BB-gruppens medlemmar är Lars
”Jos” Ramsby. En gedigen hundkille
som imponerat på mig på många olika
sätt. Jag träffade honom första gången på
Ålleberg i Falköping för många år sedan
när han deltog vid en mentalkunskapskurs
där vi testade, tränade och diskuterade
ämnet hund ur många synvinklar. Då
hade Jos Wachtelhundar och jag noterade
särskilt den fantastiskt fina relation han
hade till dem.
I dag har Jos och hans sambo sex hundar.
Alla är hanar och i olika åldrar. Jos använder fem av hundarna både till olika typer av
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jakter och till eftersök. Alla hundarna går
tillsammans utan minsta groll från någon
av dem.
JOS BERÄTTAR
– Vårt mål är att hundarna ska känna
trygghet och harmoni med varandra och
ha fullständig tillit till oss. Vi vill att våra
hundar ska kunna vara lösa både här h emma
i trädgården, och när vi går promenader i
skogen. För att det ska fungera måste vi lära
dem att ta ansvar och att inte lämna flocken
utan tillåtelse. När en ung, orutinerad hund
visar intresse för ett spår och börjar följa

det, markerar vi tydligt att det inte är okey.
Jag har lärt mig av mina tidigare hundar att
om en ung hund får vinning av att följa spår
genom att stöta upp ett vilt tänds hundens
jaktlust så kraftigt att det senare kan bli näst
intill omöjligt att reda ut problemet och man
får en ”jaktidiot” att tampas med. Därför
tänker vi hela tiden på att vara tydliga och
konsekventa i vår kommunikation med dem,
särskilt när vi har en ny hund i flocken.
HUNDARNA
– Atlas är en 10-årig hannoveransk
viltspårhund och äldst i hundflocken. Han

Atlas jobb är att spåra och Valdo kan i
husses takt lugnt invänta sin uppgift.

Text: Barbro Börjesson
Foto: Alexandra Josefsson

är en spårspecialist och används därför
enbart som spårhund. Atlas är en bestämd
och trygg herre som har de egenskaper som
krävs av den här typen av jakthund. Han
har förutsättningar för att gå ikapp och ta
ner skadade djur, men jag har valt att inte
släppa honom. Jag vill ha en lugn och målmedveten hund i spåret. Inte en som triggar
upp sig och har nära till stress därför att
förväntningarna blir för stora. Dessutom är
spårhunden den absolut viktigaste länken
vid eftersök och jag vill inte riskera att den
hunden ska bli skadad vid kontakt med
viltet.
– Basse är en västsibirisk lajka på sex år

som i huvudsak används till jakter på älg
och vildsvin. Han har inte optimal jaktlust och något för lite social kamplust och
dessutom är han mindre livlig. Det gör att
han behöver få motstånd av de djur han
finner för att han ska ”kicka igång”. U
 nder
injagningen var jag extra noga med att han
skulle få så bra erfarenheter som möjligt
och tack vare sin nyfikenhet och sitt mod
och med lite tur på vägen, så fungerar han
idag väldigt bra. För mig är han en trevlig
och följsam jaktkamrat.
– Sedan har vi Grålle, en 4-årig gråhund
som jag i tidigare nummer skrivit om. Han
används både som jakt- och eftersökshund

Vårt mål är att hundarna ska
känna trygghet och harmoni
med varandra och ha fullständig
tillit till oss

på älg och vildsvin. Grålle var sex månader
när vi hämtade honom och då hade han
stått i en hundgård tillsammans med kullbrodern. Hans självförtroende var i botten
och han var väldigt osäker i nya miljöer.
Min huvudsakliga uppgift blev att bygga
upp en så god relation som möjligt till
honom för att han skulle lita på mig när jag
gav honom olika uppgifter. En osäker hund
måste få uppgifter för att känna sig duktig
och kunna växa mentalt. Träningen gick
ut på att öka hans självförtroende genom
att han i början fick enkla saker att reda ut,
och sedan försvårade jag dem allt eftersom
han lyckades. Så småningom blev han mer
och mer säker på sig själv. På grund av sin
vekhet försökte han undvika situationer när
jag ställde krav på honom. Men jag har lärt
mig att man inte får falla undan i sådana situationer. Istället måste jag övertyga Grålle
om att han visst k ommer klara det. Något
som inte alltid var enkelt och framför allt
ställde högt krav på mitt tålamod!
– När vi mentaltestade honom som
ettåring fick vi bekräftat att hans jaktliga
egenskaper var jättefina och dessutom att
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En av flockens dagliga skogspromenader.

han var begåvad med goda nerver. Det är
den kombinationen som gör att han håller
ihop så fint under jakt. Då kompenserar
jaktlusten hans sviktande självförtroende
och jag vet idag att han inte viker ner sig
för varken vildsvinsgaltar eller tjuriga
älgkor.
– Valdo, en treårig strävhårsvorsteh som
jag kallar en riktig arbetsmaskin. Honom
använder jag i huvudsak i eftersök som
avfångningshund för mindre klövvilt, men
han fungerar även vid klövviltsjakter och
som apportör. Mitt mål har varit att Valdo
ska kunna gå lös intill mig när Atlas spårar.
Jag har lagt ner extra mycket tid i träningen
för att få Valdo så lydig, lyhörd och sam
arbetsvillig så att jag aldrig ska behöva
tänka på var han befinner sig eller vad han
gör. Hela min uppmärksamhet kan istället
riktas mot Atlas och hans arbete i spåret.
Valdo har förstått sitt ansvar att vara utan
koppel och kommandona ”stanna kvar”
och ”här” är ord som
alltid måste gälla för
honom. Det ansvar
han har att okopplad
följa mig och Atlas
gör att han inte blir
stressad utan har all
sin kraft och energi
kvar till den viktiga
uppgift som är hans,
att gå ikapp och
avfånga ett vilt. Jag
har erfarenheter av
släpphundar som
måste vara kopplade

för att inte förivra sig och vet hur lätt det
är till pip och gnäll när förväntningarna
ökar. Då är det nära till hands att hunden
blir svårhanterlig, okoncentrerad och det
uppstår onödiga konflikter mellan hund och
ägare. För att undvika det lade jag all tid
på lydnadsträning i skog och mark innan
Valdo fick börja jaga.
– Min senaste jakthund är en 1,5-årig
hannoveransk viltspårhund. Han heter
Troy och är en avkomma efter Atlas. Vi
övertog honom när han var ett år eftersom
dåvarande husse inte hade tillräcklig tid
för honom. Troy hade precis som Grålle
stått i en hundgård tillsammans med en
annan hund. Unga hundar som växer upp
isolerat får inte möjlighet att utveckla sina
inneboende anlag och Troy var en försiktig
och misstänksam liten fegis när han flyttade hem till oss. Men han hade utvecklat
en självständighet som visade sig i att han
hade noll känsla för att tillhöra en flock.
Jag bedömde att
han snabbt måste få
tydliga inramningar
i vardagen. Troy
och jag gick långa
skogspromenader
där han fick vara
lös och jag fick
jobba stenhårt på
att lära honom att
det var förbjudet
att dra iväg på spår
som han hittade.
Mitt mål var att
få honom ta eget

Unga hundar
som växer upp
isolerat får inte
möjlighet att utveckla sina inneboende anlag
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ansvar för att inte lämna flocken. Om jag
hade gått med honom kopplad hade jag
förhindrat honom att sticka på egna jakter,
nu fick han lära sig att det var förbjudet.
Jag ville bygga upp en trygghet hos honom
som skulle generera i att han lyssnade på
mig och kände tillhörighet med mig. All
träning den första tiden gick ut på att skapa
förtroende och tillit mellan oss vilket senare kunde överföras till hela vår flock.
– Troy kommer precis som sin far att
få arbeta som spårhund i eftersök och
behövde få en stark teamkänsla inpräntad.
Den känslan har vi hittat nu och den har
gjort honom väldigt tillgiven och mån om
att vara tillsammans både med mig, min
sambo och de andra hundarna. Nu tränar vi
spår i olika former och i skiftande miljöer
tillsammans med den viktiga lydnads
träningen för att han i framtiden ska kunna
fungera som sin far i de verkliga efter
söken.
Hund nummer sex är min sambos två
åriga västgötaspets Grim. Den lille racka
ren har valt matte som den odiskutabelt
bästa i livet! Hans uppgift är att vara söt
och att larma om någon obekant är på väg
in hos oss. Och båda de uppgifterna gör
han bra! Men även en hund som i första
hand inte är tänkt för ett speciellt arbetsområde behöver få lära sig ett och annat.
Grim är till exempel lika duktig som Valdo
på att apportera och han sitter stolt bredvid
matte på kuskbocken när hon kör de hästar
hon jobbar med. Så han har helt klart en
för honom viktig funktion i vår flock han
också.

