Tillverka egna aktiveringsleksaker
Aktiveringsleksaker till hundar finns det gott om ute i handeln. Många av dem är nyttiga
leksaker, men de flesta är ganska dyra att köpa. Vi vill här ge några tips på enkla aktiveringsleksaker som man kan
göra själv till sin hund av sådant man kanske använder i hushållet eller kan köpa för en billig peng.
Observera att hundar alltid för vara under uppsyn när de sysselsätter sig med aktiveringsleksaker.

Plastboll
Ta en plastboll gjord av lite hårdare plast, går att finna på leksaksbutiker för barn.
A) Skär ut ett hål i bollen så stort så att godisbitar kan trilla ut om man rullar bollen på golvet. Stoppa i godisbitar i
bollen och lägg ner på golvet till din hund som får putta och rulla på bollen för att få bollen att rulla så att
godisbitarna trillar ut. Ett alternativ till aktiveringskulan som finns att köpa ute i handeln.
B) Skär ut 2 hål i bollen med ca 10-15 cm mellanrum (beroende på bollens storlek, det här är räknat på en boll i
storlek av en fotboll). Hålen ska vara så stora att hundgodisbitar kan trilla ur hålen utan problem. Skär sedan två
små hål uppe i toppen på bollen och trä i ett snöre där så att du kan hänga upp bollen så att de två större hålen
hamnar på sidorna på bollen när den hänger. Stoppa sedan i godis genom ett av hålen och häng upp bollen i ett
träd eller liknande utomhus, ca 10-30 cm från marken. Låt sedan hunden putta på bollen så den svingar åt olika
håll och på så sätt trillar godisbitarna ut genom hålen.

Petflaska med godis
1½-liters tomma petflaskor kan bli väldigt roliga aktiveringsleksaker. Diska ur flaskan
och låt den torka. Stoppa därefter i några hårdare godisbitar som rullar runt inuti
flaskan men sätt inte på korken igen. Lägg ner flaskan på golvet till din hund och låt
hunden själv få jobba med tassarna och/eller nosen för att få flaskan att rulla så att
godisbitarna trillar ut. Det här blir riktig problemlösning och hjärngympa för din hund.
En bra sak för hunden att få pyssla med när du ändå är i köket och fixar middagen eller
ute på gräsmattan när du pysslar i trädgården.
På bilden kan du se en annan kreativ lösning med PETflaska!

Tjockt rep
Den här leksaken tycker många hundar är toppen, särskilt för hundar som har ett stort tug och slitbehov. Om du
inte har rep hemma så finner du det i affärer som säljer båttillbehör och liknande. Du behöver bara en liten bit rep
(anpassa efter hundens storlek, men minst 15 cm långt behövs). Vrid repet så att det öppnar sig mellanrum där
det är tvinnat och stoppa i godisbitar. Släpp sedan efter igen så fastnar godisbitarna i mellanrummen. Ge rep biten
till din hund och låt hunden tugga och krafsa för att få ut godisbitarna.

Förpackningar
Spara pappkartonger av olika storlekar som blir tomma i hushållet. Stoppa sedan godis i dem och låt din hund dra
och putta på förpackningarna för att få ut godiset. Många hundar brukar ha prövat den här övningen. För att
försvåra övningen kan du stoppa godis i t.ex. en toalettrulle som du sedan stoppar i en mjölkförpackning som du i
sin tur stoppar i en cornflakesförpackning och sedan gömmer du den. Låt därefter hunden leta upp kartongen och
öppna alla förpackningar för att till slut få sin belöning i den innersta förpackningen.

Isglass
Ta en plastförpackning och lägg i hundens favoritgodis, frys sedan in
den och slå sedan ut isblocket som nu är fyllt av hundens godbitar att
bita loss ur isblocken – perfekt för varma dagar!
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Bildäck med godis runt pinne
Om du har ett gammalt bildäck över så spara det istället för att
slänga det på soptippen, det kan din hund ha glädje av. För dig som
inte har något bildäck så brukar man kunna få gamla bildäck gratis
hos däckhandlare och bilskrotare. Du behöver även en påle av
något slag som du kan slå ner i gräsmattan, den bör vara så hög och
sitta så hårt fast att din hund inte kan dra upp pålen. Trä därefter
bildäcket över pålen och lägg godisbitar inuti bildäcket.
Låt sen din hund putta och dra i däcket för a tt jobba för att få ut
godisbitarna. Det blir som en problemlösningsuppgift för din hund.
Hjälp inte hunden utan låt den få lösa uppgiften själv så får den
hjärngympa samtidigt som den stärker sitt självförtroende när den
får klara av en uppgift själv.
Testa även att hänga upp däcket mellan två träd på ett snöre – bra balansträning och godisök!
Varför inte lägga i hela middagen i däcket?

Träkubbe
Ta en träkubbe, borra några hål och pilla i godbitar i hållen. Häng
sedan upp den i ett snöre eller lägg på marken. Mycket slitstark och
tålig sysselsättnings leksak

Glasslåda
2-liters glasslådor kan användas till mycket roligt till din hund. Här kommer 3 exempel:
A) Lägg något godis, som din hund tycker riktigt mycket om, i en glasslåda och tryck till locket bara lite lätt, tryck
ner
en
hörna
först.
Låt sedan hunden jobba för att få av locket så att den kommer åt godiset. När hunden blivit duktig på det så kan
du trycka på locket hårdare och hårdare med alla fyra hörnen påtryckta till slut.
B) Skär ut ett hål i locket så stort så att en tennisboll kan gå igenom locket. Ta en tennisboll och ge till hunden.
Målet är att hunden ska lära sig att lägga i bollen i hålet i locket så att bollen hamnar i glasslådan och då får hunden
belöning av dig som t.ex. något gott godis. I början får du dock inte kräva hela kedjan utan får börja med att belöna
att hunden bara tar i bollen, nästa steg är att hunden ska lyfta bollen, sen att hunden bär bollen närmre och närmre
lådan. Till slut efter flera träningspass, för den här övningen tar lång tid att lära hunden, så hamnar bollen i lådan
och då ska hunden ha superbelöning. För att förenkla hundens väg till att lägga bollen i lådan genom hålet i locket
så kan du i början köra träningen utan locket på lådan.
C) En lite enklare övning än ovanstående är att du lägger hundens favoritleksak eller en godis bit på golvet och
vänder glasslådan uppochner över leksaken/godiset. Låt sedan hunden komma på att den måste putta bort lådan
för att komma åt det åtråvärda under lådan.
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