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Enkel kontroll av hundens mentalitet
Vid kursstart gör vi en snabb kontroll av hundens mentalitet
när kursdeltagarna kommer första gången med hund.
(Kommer med i nästa av upplaga av arbetsplanerna 0 och 1)

Genomför denna kontroll
med gruppens hundar en och en. Övriga kursdeltagare är med och ser på varandras
hundar. Bra att känna hundarna när man i kursen ska göra parövningar och hjälpa
varandra enligt arbetsplanernas övningar.
Vi gör så här:
1. Hantering.
Låt föraren lyfta hunden ur bilen. Studera hur hunden upplever det!
2. Socialitet.
Låt ekipaget gå fram till den tysta gruppen. Föraren är också tyst. Hunden får göra
som ”den själv vill” dvs. dra, hoppa mm. Se bara på hunden!
3. Socialitet.
Efter 20-30 sek hälsar gruppen på hunden genom att sätta sig ner och klappa och tala
med den. Ev. vända bort huvudet om hunden är osäker osv.
4. Samarbetsförmåga.
Förare och hund placerar sig 10 m från gruppen och föraren genomför fyrklöveraktiviteterna med sin hund.
- Social samvaro (hunden klappas och smeks och talas vänligt till).
- Jaktlek. Kopplet hålls av ledare medan föraren rullar en boll i sidled kort sträcka.
När/om hunden tar den rullas andra bollen åt andra hållet. Ev. kan hunden lämna en
boll för att få den andra rullad. Anpassa!
- Kamplek. Mjuk trasa dras på marken. Hunden får ta tag i den och dragkamp inleds
enligt hundens lust. Efter kort stund sägs loss och hunden erbjuds godbit i utbyte mot
trasan.
- Mat/godis. Hunden erbjuds två sorters godbitar av ”okänd” person.
5. Anpassningsförmåga/Passivitet.
Förare + hund står stilla i 1 minut. Inget sägs till hunden.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Övning på instruktörsutbildningen:
Fyll i ”protokollet”
på baksidan och samtala efteråt om vad som kan vara plus och minus med denna
hund i en kurs. Vid riktiga valp/grundkursen fylls inget i utan man bara kollar hundarna
utan nämnvärda kommentarer. Det är för tidigt i kursen att värderna hundar ...

