HUNDPROBLEM
Magnus portionerar upp
maten utan att behöva tänka
på vad hundarna gör.

SKAPA GODA VANOR I

HUNDGÅRDEN
Om det går att få ordning i en hundgård med ett
20-tal draghundar går det att göra detsamma
med några få jakthundar. Allt handlar om att göra
rätt saker, och vinsterna är många av en sund
hundgårdsmiljö.

A

tt hundskall stör och irriterar grannar är allmänt känt. Som instruktörer ser vi inte enbart problemet som
människor uttrycker, utan även hundarnas
välmående blir lidande när de inte kan
komma till ro i sin vardagliga miljö.
Stress hos hundar i hundgårdar kan leda
till att de till exempel kliar sig hysteriskt
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eller biter sönder sina tassar. Samstallade
hundar kan börja slåss av upphetsning
med allvarliga skador som utgång. En så
tragisk händelse kan inträffa när något
i hundarnas omgivning stör så till den
grad att hundarna blir så okontrollerat
stressade och aggressiva att de inte kan
kontrollera sina handlingar. Istället för att

ha möjlighet att attackera en förbipasserande hund utanför stängslet ger den sig
på sin hundgårdskompis. Man pratar om
överslagshandling eller felbeteende vilket
är något som sker i stressade tillstånd. Av
samma orsak kan en hund som utagerar
mot en mötande hund ge sig på ägaren
när kopplet hindrar den att nå fram till
hunden de möter. På mentaltestbanan kan
vi ibland se sådana felbeteenden även när
en hund blir rädd. Istället för att agera
mot det som sker framför hunden vänder
den sig skällande mot sin ägare. Hunden
gör rätt, men riktar beteendet mot något i
närheten som inte utlöser rädsla.
Camilla Eklund Engvall är tillsammans

”När får vi börja?”
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med sin make Magnus nya medlemmar
i BB-gruppen och de har under hösten
även godkänts som testdomare. De bor
strax utanför Sollefteå och gick i början av
2000-talet en hundförarutbildning vid före
detta Hundskolan i Sollefteå. Under många
år har de utvecklat sitt hundintresse och
har idag en väl etablerad uppfödning av Sibirian Huskies. Förutom att Camilla är en
framgångsrik tävlingsförare vid spannkörning håller de hundägarkurser i ”fyrs lätta
steg”-filosofin. Från och med i år kommer
de att vara delaktiga i BB-gruppens testverksamhet i norra Sverige.
Magnus är jägare men har smittats av
hustruns draghundsintresse och är i dag

domare vid tävlingar för spannkörning.
Han jagar med Vorsteh och i familjen
finns även sonen Alves Border Collie
samt ett par islandshästar. I hundgården
finns idag ett 20-tal Sibirian Huskies.
– Har man som vi runt 20 hundar kan
det ibland bli jobbigt i hundgårdsmiljön
både för oss och för hundarna och vem
önskar inte lugn och harmoni i hundgården? Det var framför allt i samband med
utfodring som vi upplevde att våra hundar
blev hysteriskt upphetsade, säger Camilla.
STRESS I HUNDGÅRDEN
Camilla berättar om hur hundarna skällde
och härjade och stressen gick som en löpeld genom hela hundgården. När hon gick
in med matskålen till en hund kunde den
hoppa upp och knuffa skålen ur hennes
hand för att sedan kasta i sig maten som
låg utspridd på golvet. En dag blev det
för mycket för Camilla när två hundar på
allvar började gruffa mot varandra. Hon
och Magnus bestämde sig för att ta itu
med konsekvent träning för att hundarna
skulle bli lugna.

Receptet handlade om att ändra hundarnas förväntningar när de såg sina ägare
komma. Hundarna skulle få erfara att
husse eller matte ibland kom till hundgården ”bara” för att träna kommandoord
eller kanske mysa med hundarna en stund.
Filosofin i de fyra lätta stegen handlar om
att låta hundarna få eget ansvar i förhållandevis enkla situationer. Att koncentrera
sig på en uppgift sänker stressnivån och
gör hundar lugna vilket är en förutsättning
för att de ska kunna lyssna och lyda.
Camilla får ibland höra att draghundar bara kan en enda sak, och det är att
springa. Men inget kan vara mer fel! För
en draghundsförare är det lika viktigt som
för en jakthundsägare att hundarna lyder
speciella kommandon. I annat fall blir ett
hundspann inte styrbart!
– Vi började träningen med att öppna en
hundgårdsdörr i taget och lärde hundarna
att stanna innanför tröskeln. I början fick
vi bredda ut oss så mycket vi kunde i
dörröppningen, använda rösten och visa
bestämt med händerna att det inte var til�låtet att hoppa ut. Det gick förvånansvärt
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”Hoppas det är vår tur snart!”

snabbt att komma till den dag då vi kunde
ha alla hundgårdsdörrar öppna samtidigt
och plötsligt blev det en så otrolig skillnad att vara i hundgården! Tidigare hade
vi knappt kunnat höra vad den andre sa
när vi förberedde hundmaten. Nu kunde
vi höra enstaka gnäll och hundar som
tidigare velat gruffa kunde stå bredvid
varandra och förväntansfullt se på när
vi pytsade upp de olika matportionerna.
En ung huskykille som tidigare sprungit
runt som en tok och varvat upp både sig
sig själv och andra blev helt lugn när han
kunde stå på tröskeln och se på när vi
gjorde i ordning maten och sedan servera honom den. Om någon hund glömde
bort sig behövdes bara en markering från
någon av oss för att syndaren direkt skulle
hoppa tillbaka in i sin hundgård.
KOMMANDOT SITT
Inspirerade av det snabba resultatet ville
Camilla och Magnus träna sina hundar vidare. Det bestämde sig för att lära
hundarna kommandot ”sitt”. För Magnus
har det alltid varit naturligt att lära fågel
hundarna ett ovillkorligt ”sitt” men varken
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han eller Camilla hade tänkt på att använda
just det kommandot även på draghundarna.
Vi tränade in kommandot samtidigt
med ”varsågod” för att hundarna snabbt
skulle belönas när de varit duktiga. Inga
skålar har tippats ur våra händer efter den
träningsperioden och hundarna ser nu så
lyckliga ut när de skyndar att sätta sig för
att få sin mat, berättar Camilla.
– Så snart vi fått en god relation till en
nykomling i flocken börjar vi träna ”varsågod” och därefter det viktiga ordet ”sitt”.
Vi tycker att det går lättare att börja i den
änden. Slutligen öppnar vi dörren och hunden får ta ansvar för att stanna kvar. Till en
början utan att något frestar eller stör och
så småningom när vi går runt med mat och
matskålar. Gamla, erfarna hundar förbryter
sig ibland när vi tränar en nykomling men
efter en enkel missnöjesyttring från oss
ser den hunden ut att säga ”oj, hoppsan nu
gjorde jag fel, det ska aldrig ske igen!”,
förklarar Magnus.
– Kommandot ”sitt” har jag stor nytta av
i andra situationer i vår sport. När jag kommer med sex hundar i ett spann framför en
släde och det till exempel blir trassel med

linorna kan jag låta hundarna sätta sig medan jag reder ut situationen och sedan köra
vidare. Gissa om många av mina medtävlare skakat på sina huvuden och efteråt frågat
hur jag burit mig åt, skrattar Camilla.
GODA RELATIONER
Camillas och Magnus förhållande till sin
stora hundflock grundas av att de är noga
med att få en god relation med var och en
av hundarna. Det måste finnas ömsesidig
respekt mellan dem och hundarna har
lärt sig att få vinning av att lyssna på sina
ägare. Med nya rutiner vid utfodring får
inte hundarna bara sin mat snabbare, de får
mycket mer tid för gos och mys med matte
och husse i sina hundgårdar.
Med enkel och konsekvent träning har
de nu lugn och harmoni i sin hundgård och
på köpet har de fått hundar som sparar sin
energi till träning och tävling i deras krävande hundsport. Oavsett om man är jägare
eller draghundsförare vill man få ut så
mycket som möjligt av hundens kraft när
”det verkligen gäller”. Känner du att det
finns något att förbättra i din hundhållning?
Det är bara att ta tag i förändringen!

