Ha’ styr på lydigheden
Vi bliver tit spurgt til, hvad besøgshundene egentlig skal kunne
af lydighed for at ”komme igennem nåleøjet” til vores session.
Og det er faktisk ikke så meget. Til gengæld fortæller testen
os mange ting. Det kan du læse om i blogartiklen her, hvor vi
fortæller om, hvorfor vi har en lydighedstest med i sessionen, og
hvad vi bruger den til.
Men hvad består lydighedstesten af? Din hund skal kunne:
1.
sættes eller dækkes af
2.
den skal kunne blive siddende, selvom du bevæger dig væk fra den
3.
den skal komme, når du kalder på den
4.
den skal kunne lade noget være, som den ikke må få.
Helt konkret vil disse egenskaber have stor effekt på, hvordan et besøg vil forløbe
og på, hvordan I opfattes som besøgshundeteam. Og sikkerhedsmæssigt kan det jo
være, at der ligger en pille på gulvet eller et stykke chokolade på sofabordet. Begge
dele ting, som helst ikke skal ende i hundens mave.
Øvelserne ”sit”, ”bliv” og ”indkald” er basale lydighedsøvelser, som det er rart at ens
hund kan. På den måde kan man færdes frit med den, uden at være til gene fx for
mennesker, som måske ikke synes, det er rart at hilse på hunde. Vi beder dig få din
hund til at sidde eller dække. Den skal blive siddende/liggende, når du går fra den.
Og den skal vente med at komme til dig, til du kalder den ind igen. Vi kigger ikke på
”perfekt sit” eller lange minutter, hvor hunden ikke ved, hvad den skal. Blot på, om
den forstår, at den nogle gange ikke bare skal gøre noget af egen drift.
Øvelsen ”lad være” bliver også kaldet ”nej”-øvelsen. Den handler om, at hunden
skal kunne lade noget være, som den ikke må få. Hvordan det normalt trænes, er
forskelligt. Men det er en god idé at sikre, at det, du siger nej til, får hunden aldrig,
heller ikke ved et efterfølgende ”værsgo’”. Den får noget andet, som måske er det
samme slags eller lige så godt. Men nej betyder altid nej. Som en del af TrygFondens test får hunden tilbudt en godbid, som du skal forhindre, at den tager. Ikke ved
at råbe eller fysisk holde den tilbage, men alene ved dine ord eller tegn.
Alle øvelserne foretages som del af en samlet vurderingsprotokol, som indeholder
mange elementer, bl.a. også test for lydfølsomhed og uhøflig håndtering. Hele sessionen foregår på et plejecenter, dvs. i omgivelser, hvor hunden sandsynligvis ikke
er vant til at færdes. Så man kan godt forvente, at den reagerer anderledes, end
når man træner det alene hjemme i stuen i en dagligdag, som hunden kender. Derfor kan det være en god idé at træne disse øvelser mange forskellige steder.
Du er altid velkommen til at skrive til os på hund@trygfonden.dk, hvis du har
spørgsmål til denne eller andre dele af sessionsforløbet.
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