Praktisk passivitetsträning
En livlig fågelhund i allmänhet
och kanske vorsteh i synnerhet,
behöver träna passivitet – att
göra ingenting. Det finns en rad
anledningar och praktiska nyttor
med att kunna ”parkera” sin
hund:
 Under vakjakt, ex sjöfågel,
fungerar det inte alls med en
hund som inte kan ligga still.
 Under vanlig jakttur och
fikarast ska ju hunden vila sig
och låta husse fika i lugn och
ro.
 Under träning ska hunden kunna ligga och vänta på sin tur.
 Under besök hos vänner och bekanta – är det bättre för hunden att få vara
med än ligga i bilen.
 Hemmavid vid middag eller situationer ska inte hunden ränna omkring etc.
Alla hundar är inte begåvade med en AV-knapp. I vart fall ingen som
husse/matte alltid kan styra över. Med en livlig hund kan tillvaron därför lätt bli
påfrestande. Risken är då stor att man hamnar i ett par onda spiraler.
Ond spiral 1 - Hunden anses vara jobbig och ägaren skäms över sin ostyrige
vän. Skam är inget någon villigt söker sig till. Ägaren kommer då undvika att
ta med hunden på olika aktiviteter. I brist på just aktivitet blir hunden än mer
oregerlig och därmed ännu svårare att t ex ta med in hos vänner eller ha med
på olika träningsaktiviteter. Illa.
Ond spiral 2 – En ägare med en jobbigt aktiv hund kommer agera i affekt.
D.v.s. han/hon kommer bli heligt och ärligt förbannad i tid och otid. Att vara
hund till en sådan ägare är inget kul. Tilliten, förtroendet för sin ledare
kommer lida stor skada. Därmed påverkas hela ledarskapet och samarbetet
mellan förare och hund negativt. Illa.
Tack och lov kan man träna passivitet och faktiskt skapa en fungerande AVknapp. Ännu bättre är att man kan börja träna otroligt tidigt, redan med en
3månaders valp. Att börja tidigt är som vanligt bra, men även den äldre hunden
går att lära om och lära nytt.
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Tips grundträning steg 1 – falukorvlek lär in kommandot ”Sängen”
1. Placera en hundsäng med en filt i, t ex i köket. Anledningen till filten
kommer jag till senare. Skicka ut alla försvårande störningar i form av
andra hundar, partner eller barn. Bara du och hunden ska vara i köket.
2. Skär upp några korvbitar, sätt dig på en stol rätt nära hundsängen och
locka på valpen, som gärna får vara lite hungrig vid träningstillfället. Ge
beröm + en korvbit när den kommer.
3. Sätt dig sedan helt passiv med en korvbit synlig i handen och vänta. Säg
ingenting, bara vänta.
4. Valpen kommer vilja ha mer korv, tigga, be, gny och skutta runt. För eller
senare kommer den passera över sängen. Kasta då omedelbart en korvbit
till valpen och säg ditt kommando ”sängen” med glad röst. Du kan givetvis
välja ett annat kommando om så önskas.
5. Upprepa punkt 3, m.a.o. sitt kvar passiv och vänta tills nästa besök i
hundsängen. Beröm direkt med att kasta en ny korvbit till och upprepa
kommandot ”sängen”. Även en normalbegåvad vorsteh fattar rätt snart
tycke för sin hundsäng och filt, då den uppenbarligen kan trolla fram korv.
6. När punkt 5 fungerat några gånger kan du gå vidare. Ge nu
kommandot ”sängen” när hunden befinner sig utanför sängplatsen. Vänta
tills hunden går dit. Beröm då omedelbart. Det blir då tydlig för hunden att
i sängen får man korv, utanför händer ingenting. Och när husse/matte
säger ”sängen” ska man skynda sig dit för då kommer det mer korv.
7. Avsluta med att kalla in hunden, ge beröm och en korvbit och
säg ”varsågod” gör nu vad du vill.
8. Träna inte för länge vid varje tillfälle. Små korta pass med fokus på
tajming är överlägset. Gäller förövrigt all hundträning.
Lycka till!
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Tips grundträning steg 2 – börja befästa kommandot ”Sängen”
1. När ni tränat steg 1 några gånger har hunden skaffat en grundförståelse
för vad kommandot ”sängen” betyder. Den förknippar dessutom
kommandot med något positivt. Hundsängen med sin filt ska vara kvar på
samma plats i köket. Varför inte låta den vara där permanent, så blir det
enkelt med lugn och ro under kommande matlagning och måltider.
2. Börja träningspasset med en hyggligt trött hund, speciellt om det är en
ung livlig hund.
3. Locka hunden till sängplatsen, ge ditt kommando ”sängen” eller vad du nu
vill ha för passivitetskommando. Direkt hunden kommer till önskad plats
ge beröm + en godbit och upprepa kommandot. Bry dig inte om att den
ska ligga helt stilla. Det räcker med att hunden befinner sig på
sängen/filten.
4. Backa undan en liten bit och övervaka fortsatt händelseförlopp med stort
fokus.
5. Direkt hunden lämnar sängen/filten, påtalar du med barsk röst att detta
var fel. Led tillbaka den lille rymmaren med fortsatt arg morrande röst.
Örontaxi brukar vi kalla det. Direkt, och omedelbart hunden kommer
tillbaka på önskad plats förvandlas ditt otäcka gormande till kärleksfullt
beröm. Upprepa då det positiva kommandot ”sängen” igen.
6. Backa ifrån igen och vara beredd på nästa förbrytelse. Det kan krävas
några upprepningar innan polletten trillar ner. Skillnaden mellan ”heaven
& hell” blir mycket tydligt och valet enkelt. Hunden kommer snabbt förstå
att på sängen är livet härligt med beröm och godis. Utanför kommer
surtiken och är förbannad.
7. Du kommer märka när hunden kapitulerar. Det kommer ta allt längre tid
mellan rymningsförsöken. Den kommer tröttna och mest troligt somna.
Grattis – du vann!
8. Som förare gäller det alltid att avsluta övningen. Det är du som ska ge
hunden tillåtelse att kliva upp. Gå fram, klappa om den, kela lite grann och
ge sen hunden ditt ”varsågod”-kommando.
9. Ovanstående kan rätt snart kompletteras med lite störningar. Någon som
går förbi eller en boll som rullar iväg.
Lycka till!
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Tips träning utomhus steg 3 – praktisera och fortsätt befästa ditt
passivitetskommando.
1. Ta med hundfilten du använt. Se det som en mobil parkeringsruta för din
hund.
2. Ta en kaffepaus, rulla ut filten, visa din hund att här ska den vara och
kommendera ”sängen”.
3. Håll sen ett vakande öga på din vän. Så snart den avviker från filten visar
du vem som bestämmer och vad som gäller. Inga tveksamheter, ingen
förhandling. Livet utan för anvisad parkeringsplats ska upplevas osäker.
Livet på rätt ställe är positivt. Direkt hunden är tillbaka igen ger du beröm
och fortsätter fika.
4. Byt snart ut fikapausen med andra aktiviteter. Behåll filten som
parkeringsruta.
Lycka till!

Bilden föreställer Anders
Landin under en av hans
många kurser. Han har
parkerat fyra hundar som
snällt ligger och väntar på att
gubben ska prata klart och
något annat ska hända.
Imponerande, visst, men det
är resultatet av konsekvent
träning. Anders hjälper
dessutom hundarna. Han ser
till att lämna ryggsäcken där
hundarna ska ligga. På så vis
får hundarna ett tydligt anvisat
område. Det blir även tydligt
för Anders att se om någon
glider iväg.
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