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Nej-kommandot

Innan vi går in på nej-kommandot och hur man gör vill vi klargöra några
saker. För att nå framgång inom jakt och prov med stående fågelhundar
ställs stora krav på dig som hundägare. Jaktformen kräver en mycket
lydig och följsam hund. För att få en sådan krävs ett fullgott ledarskap.
Detta skapas med konsekvens, engagemang, träning, beröm, kärlek och
en och annan tillrättavisning. Vissa hundar kan ha extremt stor jaktlust
och kanske andra mentala egenskaper som gör att det kan krävas ganska
tuffa korrigeringar för att kunna hantera hundarna, speciellt i
provocerande viltsituationer. Har du en sådan hund måste du vara beredd
på att korrigera din hund fysiskt. Allt går inte att träna fram med enbart
mjuka metoder eller belöning. Du kommer hamna i situationer där den
godaste korvbit i välden inte kan locka till lydnad. Är du inte beredd på
detta utan tillhör dem som enbart vill jobba med belöningsträning behöver
du inte läsa vidare - våra metoder kommer tyvärr inte passa dig.
Vill du fotfarande läsa vidare? Bra.
Är det ett ord som en fågelhund behöver kunna är det ”NEJ”. Med ett
fungerande nej-kommando menas att oavsett vad hunden håller på med
t ex olovligt ränner iväg efter en annan hund, driver hare, nosar i en
intressant fläck, äter sin mat eller någon annans etc - så upphör den
omedelbart då du säger ”NEJ”. Istället tittar upp på dej för att kolla vad
du vill att den ska göra.
Om du börjar med att lära din lilla 8-12 veckor gamla valp nejkommandot kommer du snabbare nå längre i allt du ska ta dig för. Man
kan med fog säga att det måste fungera klockrent om du ska lyckas riktigt
bra på jakt och på prov. Har du ett fungerande ”NEJ” kommer allt annat
att blir rätt enkelt. Som en ren bonus kommer du heller inte behöva bli
heligt och okontrollerat förbannad, lika ofta.
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Övning - agera som en surtik
För att skapa ett bra nej-kommando så bör du agera som en surtik som
vaktar ett ben eller liknande. Om den andra hund går över gränsen så
kommer tiken agera så hårt som det krävs för att leverera budskapet
”NEJ, ge f-n i det där”. Agerandet kommer blixtsnabbt och rejält men
samtidigt väldigt balanserat. En tik som tillrättavisar sin valp biter ju inte
den sönder och samman. På samma sätt ska du agera. Det ska inte råda
några som helst oklarheter i vad kommandoordet ”NEJ” betyder, du ska ta
i tillräckligt så budskapet når fram, men du ska agera balanserat, d v s
aldrig någon brutalitet. Valpen ska direkt upphöra med det förbjudna och
visa tecken på underkastelse. Detta gör den genom att sänka huvud och
svans, eller kanske t o m lägga sig ner och visar total underkastelse.

När detta händer så ska du vara observant på fortsättningen. Studsar
valpen direkt upp igen glatt viftande på svansen eller ligger den kvar och
inväntar att du ska förlåta den? Om det förstnämnda inträffar så har du
tagit i för lite. Om inte, ska du snabbt lösa valpens tråkiga situation,
genom att ta den till dig och bli kompis igen.

Glöm inte att direkt bli kompisar efter en tillrättavisning.
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Övning – fika med valpen i knäet
Nej-kommandot byggs upp med stenhård ovillkorlig konsekvens på kort
avstånd. Rigga situationer där du får testa kommandot, t ex när valpen
ligger i ditt knä och du äter en godis framför en bra film. Lägg en förförisk
godis bredvid valpen och om den tar - agera som en surtik! Pang och
”NEJ”. Surtiksmetoden, är schysst och tydlig för valpen. Som bekant ingen (hund eller människa) vågar sätta sig upp mot alfatiken...
Övning - korvtestet
Lägg ett gäng korvbitar på köksgolvet, släpp ut valpen. Låt den äta några
bitar och säg ”NEJ”. Slutar den äta? Ryggar den tillbaka och ängsligt viker
ner svansen – stort grattis! Då är det bara att öka avståndet, och därmed
svårigheten. Men om valpen fortsätter glufsa korv, så kliv snabbt fram och
ge den en snabb åthutning tillsammans med ett skarpt ”NEJ”. Observera
hur valpen agerar efter din korrigering, visar den underkastelse? Bra, lös
upp den igen och låt den be om förlåtelse. Prova korvtestet igen en stund
senare, men inte på samma ställe med samma sak, de fyrbenta är
fantastiskt duktiga på att lära sig situationen. Valpen ska lära sig ”NEJ”,
men inte bli osäker på att äta korv.

Två hundar och en hare – nu krävs ett fungerande ”NEJ”
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Lycka till!
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