Trix och konster
Hjärngympa! När hunden ska lära sig något nytt krävs det full koncentration och alla hundens sinnen
stimuleras. Använda gärna en klicker och hjälp hunden så lite som möjligt, låt den själv lista ut vad du kräver
av den genom små steg och mycket belöning för alla beteenden i rätt riktning! Nedan har vi listat smått och
gott, totalt onödiga saker att lära hunden, men ack så roligt!

"Gråta"
Konsten: Hunden sätter en tass över nosen som om den torkar bort tårar.
1. Sätt hunden framför dig och be den sitta kvar. Lägg försiktigt öglan på kopplet över nosen på hunden.
2. Kommendera hunden att vänta och dra långsamt tillbaka dina händer från hundens ansikte så att du kan göra dig
beredd att belöna med en godbit. Släpp sedan loss hunden, som kommer försöka ta bort kopplet.
3. Klicka och belöna så fort hunden lyfter tassen för att ta bort kopplet. Fortsätt att klicka/belöna för varje drag med
tassen tills kopplet är borta från nosen. Upprepa det tills hunden förstår vilken rörelse du önskar och lägg sedan på
kommandot exempelvis "Ledsen" innan du klickar/belönar.
Träna tills hunden gör det på kommando. Bygg ut tiden som hunden håller tassen i position genom att dröja med
klicket/belöningen eller kommendera "vänta".

"Hoppa genom en armring"
Konsten: Hunden hoppar genom tränarens armar som hålls så att de bildar en ring.
1. Be hunden att sitta och vänta. Ställ dig några steg framför hunden. Gör en stor ring med armarna nära marken och
be en medhjälpare stå på landnings sidan och visa hunden en godsak genom mitten av cirkeln med den han som är
närmast hunden. Kommendera "Ring" och klicka så snart hunden hoppar genom ringen. Samtidigt kastar
medhjälparen godbiten så att det hamnar framför hunden. Upprepa.
2. Använd samma metod och bygg långsamt upp höjden. När du har klickat ska medhjälparen fortsätta att kasta
godsaken framför hunden för att hålla den fokuserad och framåtriktad.
3. Om hunden är säker på att hoppa genom dina armar mot medhjälparen och förstår kommandot kan du prova
konsten utan din medhjälpare. Börja med en godsak på golvet på landingssidan, eller med medhjälparen stå nära dig
och vara beredd att kasta godsaken. Gör en ring av armarna och kommendera hunden att hoppa. Klicka/beröm
hunden när den hoppar. Efter ytterligare träning kommer hunden förstå vad den ska göra bara du håller upp armarna
i en ring.

"Spela död"
Konsten: Hunden faller ögonblickligen ihop på golvet på kommando, som om den blivit skjuten, och
ligger kvar antingen på sidan eller på rygg med benen i luften tills den släpps upp med kommando.
1.Be hunden att ligga. Med hjälp av att föra en godisbit långsamt över hundens huvud så får du hunden att ligga på
sidan alternativt på rygg. Klicka och belöna.
2. Upprepa ovan men lägg på kommandot när hunden är i den ställning du vill ha den, klicka och belöna sedan.
Upprepa. Öka långsamt tiden hunden ligger i ställningen innan du belönar.
3. När hunden helt har förstått vilken ställning du vill ha av den så är det dags att börja konsten från ståendet.
Presentera den visuella signalen samtidigt som du ger hunden de verbala kommandot. Den visuella signalen brukar
oftast vara en hand formad som en pistol.
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"Nicka en boll"
Konsten: Tränaren kastar en boll åt hunden, och hunden "nickar" den tillbaka till tränaren.
1. Håll fram bollen till hunden som sitter ned, håll bollen framför och ovanför hunden. När hunden nosar på bollen
klicka och belöna. Upprepa så att hunden tillslut puttar till bollen. Lägg på kommandot "Nicka" när hunden puttar upp
bollen.
2. Sätt hunden och be den vänta. Ta ett steg bort från den. Håll klickern i ena handen och kasta bollen när hunden ser
på dig så att bollen hamnar precis framför hunden, kommendera hunden att "nicka" samtidigt som du kastar bollen.
3. Om hunden försöker puffa på bollen, klicka och belöna. Fortsätt träna när varandra för att bygga upp hundens
självkänsla och koordination. Så småningom kommer hunden att nicka bollen allt säkrare. Om inte, får du träna steg
1 lite till för att hjälpa hunden förstå vad du vill.
4. Öka långsamt avståndet mellan dig och hunden och höjden du kastar bollen. Under träningens gång kommer
hundens nickningar allt oftare att återvända så rakt att du kan fånga bollen. Förfina konsten genom att bara klicka och
belöna de nickningar som kommer tillbaka till dig.

"Vinka"
Konsten: Hunden rör tassen upp och ned för att vinka ett tillgivet farväl eller ett varmt välkommen!
1.Be hunden räcka vacker tass genom att sträcka fram handen. Träna flera gånger för att bygga upp självförtroende
och uppmärksamhet.
2. Nästa steg är att du rör din hand uppåt när hunden sträcker tassen emot dig. Troligen sträcker hunden upp tassen
ytterligare för att försöka få kontakt med dig. Klicka och belöna när tassen blivit mer utsträckt. Upprepa flera gånger,
och klicka varje gång med tassen på olika höjd.
3. Försena gradvis klicket/berömmet så att hunden måste sträcka sig efter din hand en gång och sedan göra ett nytt
längre tasslyft innan du klickar och så vidare. Inför kommandot "Vinka" i slutet av raden med lyft tass.
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