Sådan kommer du i gang
med at træne et godt indkald

Tre sjove lege du kan lave
med din hund

Få ro i maven med et godt
indkald
Velkommen til vores 3 bedste tips
til at komme i gang med at træne
indkald.
HVOR rart føles det lige at kunne give sin hund 'fri' til
at undersøge omverden helt fri af vores snor i den?

RET RART!
Det er også ret rart at kunne kalde den
hjem, når der er behov for det. Måske har
du lige fået hvalp, eller også er jeres
indkald blevet lidt rustent. Så her er lidt at
komme i gang med - det eneste du har brug
for er lidt tid og lækre godbidder.

Leg 1
LØBELEGEN
Advarsel: denne leg får pulsen op - både hos dig
og hos din hund

Legen går i al sin enkelthed ud på, at du skal få din hund til at
løbe efter dig - fordi det er dig der leverer alt det gode og
sjove. Og det at hunden skal løbe og fange dig giver simpelthen
et adrenalinboost i hunden som giver dit fremtidige indkald lidt
mere 'speedy gonzales'.
Vigtigt: har du en hund der er MEGET optaget af omgivelserne,
så skal du ikke starte denne leg udenfor. Gør det hjemme i stuen
indtil din hund er så vild med legen at du ikke kan nå at løbe fra
den.
Vis hunden en lækker godbid, og kast den væk fra dig.
Mens hunden løber hen for at spise godbiden løber du VÆK
fra hunden. Hvis godbidden er lækker nok for hunden, så vil
den ret hurtigt løbe efter dig for at få en ny.
Når din hund er kommet hen til dig, roser du med glad
stemme, viser en ny godbid, kaster væk, løber modsatte vej
- og så er I i gang med løbelegen!

Leg 2
Say My Name-legen
Say My Name-legen handler om, at få din hund til at ELSKE
sit navn - eller det ord eller den lyd der betyder at den skal
komme.
Så det første du skal gøre er at træffe en beslutning! En ret seriøs
beslutning:
HVILKET ord/lyd/navn vælger du - som ALTID og KUN bruges til
indkald?
Har du fundet det? OK - så kan vi lege: Du skal bruge VIRKELIG
LÆKRE GODBIDDER, og et roligt sted uden forstyrrelser.
Sig ordet/navnet/lyden og giv straks en LÆKKER godbid.
Jo bedre godbidderne er - jo større sandsynlighed er der for. at
din hund hurtigt vil forbinde sit navn med lækkerhed - den
kommer til at elske sit navn.
Når din hund har fundet ud af, at når du siger dens navn, eller
det ord du har besluttet dig for, og der lige bagefter falder en
lækkerbisken af, så vil der være stor sandsynlighed for, at den
vil reagere på det ord i fremtiden. Og så er du begyndt at få et
indkald.

Leg 3
Næsedutlegen

Næsedutlegen handler om at give din hund en adfærd at gøre når
den er kommet hen til dig. Det er også meget synligt for hunden,
hvis den vender sig mod dig, at du har stukket din håndflade frem
og at den kan opnå en belønning hvis den løber hen og dutter til
din hånd. Derfor er denne leg en god kombination med de andre
lege, vi har beskrevet her.
Du kan godt starte med at give din hund en godbid, så den er klar
over at der skal foregå noget.
Start med at stikke din tomme håndflade frem, i højde med
din hunds hoved. De fleste hunde vil være nysgerrige efter
hvad du har i hånden. I det split-sekund din hunds snude rører
din hånd, siger du 'FINT' og skynder dig at give en godbid.
Gentag nr. 1 mange gange i løbet af en dag. 10 gange hver
gang.
Når du kan se at din hund ved hvad legen drejer sig om, så
kan du begynde at kaste godbidden lidt væk, så hunden skal
løbe hen til din hånd når den har spist godbidden.

TIP

Vores afsluttende tip til dig, handler om hvor din
hund er på 'indkaldsbarometeret'

I det grønne felt vender din hund på en 25 øre for at
løbe hen til dig. Hvis den gør det, så har du ikke brug
for at træne så meget, selvom det selvfølgelig aldrig
skader at repetere.

TIP

Er din hund derimod helt henne i det røde felt på
barometeret, i de situationer hvor den ikke kommer
når du kalder, så er det vigtigt at den aldrig får held
til at løbe væk, og dermed øve sig i, ikke at komme når
du kalder.
Med sådan en hund vil din indkaldstræning være mere
effektiv, hvis du sørger for at den er i snor når I er
ude.
Start træningen hjemme i stuen, så du og din hund
opnår et godt samarbejde, inden du begynder at
træne udendørs.

God træning
Vi håber du kan bruge vores indkaldslege, og at du
langsomt men sikkert kan se en forskel når du kalder på
din hund.
Er du generelt interesseret i hundetræning og gerne vil
have nogen at dele dine oplevelser med, så bliv medlem
af vores lukkede gruppe på facebook:
Hundetræning - Leg og Lær.
Du finder den her:
https://www.facebook.com/groups/351876265635513

