Kæmp eller flygt – når turen er et mareridt!

Dit Scenarie: Hver morgen når du kører på arbejde, ved du at du skal sidde i kø på en bestemt
strækning. Du ved der ikke er nogen vej udenom…du er nød til at sidde i den kø. Nogen gange
kommer du lidt sent ud af døren og er stresset på forhånd. I køen sidder en masse utålmodige
trafikanter, der også skal på arbejde. De er måske også kommet for sent ud af døren. Enkelte
begynder at dytte, andre kan finde på at give fingeren eller råbe! Nogen er endda så frække, at
overhale eller køre indenom i nødssporet. Du har 2 muligheder: 1 ) Dyt, giv fingeren, råb af de
andre, overhal eller tag nødsporet. 2) Væbn dig med tålmodighed, sæt noget lækkert musik på, lyt
til din ynglings podcast, drik en kop kaffe, ignorer pøblen.….du når det, når du når det!
Hundens Scenarie: Hver gang hunden skal ud at gå tur, støder den på andre hunde, mennesker,
cykler, biler, katte eller andet der bevæger sig imod den. Hunden er i snor og har derfor ingen
flygtmulighed, hvis den syntes det er for farligt. Hundeejeren har nogen gange travlt, kigger
facebook/taler i tlf, står stille og taler med nogen, skælder ud, hiver i linen eller syntes hunden skal
hilse på alt og alle! Hundeejeren mener måske også at alle må klappe hunden. Nogle af de hunde i
møder råber ”RØV” på hundsk til jer, nogen er i flexline og ejeren rykker som en gal for at få

flexlinen kortere og andre har slet ikke snor på…..! Hunden har 2 muligheder: 1) Den kan råbe
”RØV” tilbage. 2) Den kan stole på, og slappe af i, at dens ejer har styr på situationen.
To meget forskellige scenarier, der har det til fælles, at vælges valgmulighed 1, sætter det gang i
Fight or Fligt-responsen, som i disse tilfælde kun giver mulighed for Fight (kæmp). Flugt er ikke en
mulighed! Dette speeder kamphormoner og kortisol op i jer begge og I er parate til at forsvare jer
og kæmpe for jeres ret.
Valgmulighed 2 forudsætter, at du eller hunden gennem fornuftig opdragelse, har fået
redskaberne til at kunne forholde sig roligt i givne situationer.
Kan hunden lære det??? JA, den kan! Problemet er, at det oftest ikke er noget den skal lære, men
aflære! Her er 4 store trickere til hvorfor hunden har svært ved at møde f.eks. andre hunde:
1. Din lille søde hvalp trækker dig over til en anden hund for at hilse. Snorene vikler sig
sammen og en af hundene bliver bange.
Problem: Hvalpen lærer den skal styre hvornår der skal hilses
Løsning: Lær hvalpen ikke at hilse, før du giver lov. Lad hundene hilse kort, snude mod
snude og lok hvalpen videre
2. Hunden er blevet overfaldet af anden hund.
Problem: Den hundetype den er blevet overfaldet af, vil ofte være den, som din hund vil
tænde af på.
Løsning: Hold den afstand fra andre hunde, som din hund kan være i og arbejd med roen
og kontakten. Nogen gange er det meget langt væk!
Løsning: Gå aldrig steder med snor på, hvor andre hunde går uden snor.
Løsning: Hold dig fra hundeskove og find venlige hunde der kan socialisere uden snor

3. Hvalpen blev ikke socialiseret
Problem: Vi ved i dag at blot 14 dage uden god socialisering, kan gøre hvalpen associal på
sigt. Der findes mange typer ”hundeansigter” og de kan virke skræmmende, hvis de aldrig
har mødt andre hundetyper før.
Løsning: Find legekammerater. Hvalpe på samme alder eller voksne venlige hunde. Hvalpes
leg bør stoppes efter max 10-25 min, alt efter alder.
Løsning: Voksne hunde, der er associale skal have meget tid til at lære det og med en venlig
hund ad gangen. Gå gerne en tur med en ven og hans hund før de socialiseres uden snor,
så kan flokdriften klare en masse.
4. Ejerens lederskab
Problem: Hundens natur siger at der skal være en der har styr på tingene. Det er ikke at

have styr på tingene, at rode med sin mobiltelefon, lade hvalpen styre gåturen og
hilsesituationerne, stå stille og tale med nogen, lade ungerne gå med hunden eller have
hunden i flexline.
Løsning: Lær hunden at gå tur i en almindelig line på 1-1.2m. Jo længere linen er, jo mindre
styr har du på tingene.
Løsning: Børn under 16 år bør aldrig gå alene med hunden
Løsning: Bed folk du møder og vil tale med, om at følges med jer
Løsning: Jo flere urinmarkeringer og bag-ud-skrab din hund laver, jo mindre mener den du
har styr på det. Lok den ud på flade steder for at urinere og lok den venligt med, hvis den
lægger an til bag-ud-skrab.
5. Hunden oplever smerte
Problem: Hvis hunden oplever smerte, når den er i nærheden af andre hunde, vil den
typisk kombinere disse to. Smerten kan komme af mange ting: pighalsbånd,
kvælerhalsbånd, ryk i halsbånd, hårdhændet ejer i situationen, eller uheldige situationer
som vrid, torn i pote o.lign.
Løsning: Lad det altid være en dejlig oplevelse, når der mødes andre hunde. Sørg for god
kontakt, evt. med godbidder, inden der hilses, eller lok den blidt væk med de lækreste
godbidder du har med. På før ALDRIG hunden smerte. Ovennævnte rekvisitter er lig med
smerte!

TAK FORDI DU LÆSTE MED

