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Välkommen

Susan Linderos
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Presentation
Namn
Hundens namn, ålder och ras
Målet med just denna hund och kurs
Utvecklingspotential hos dig och din hund i er relation

Här presenterar vi oss och deltagarna får presentera sig

3

Bra relation
Om samspelet mellan hund och människa med TSB modellen.
T – Trygghet
S – Samarbete
B – Bestämmande
Hur skapar vi detta hos våra hundar och hur ska samspelet se ut?

Vi presenterar boken och upplägget för kvällen.
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Lek Initiativ Träning
Humor
Resurser
Belöningar
Regler
Arbetande hundar

Samarbete
Konsekvens
Vila
Rastning
Tydlig
Kunskap
Berikning

Förbud Bryta Hämma
Hantering
Vanor Regler
Kommunikation
Reaktion

Bestämmande

Umgås
Lek
Regler Din självsäkerhet
Delaktighet
Miljöer
Coacha
Ansvar
Trygghet Ej ömkaTillit

Efter denna bild så delar vi ut självskattningen för relationsmodellen som finns i Bra relationsboken. Dessa sidor inkl förklaringen
har vi kopierat upp och delar ut. Vi serverar kaffe och frallor under tiden och de får fylla i det.
Vi poängterar att det finns inga rätt eller fel, testet är inte statiskt kan ändras beroende på hundens ålder eller om det händer
något i familjen.
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Trygghet
Tillgodose hundens grundläggande fysiska behov, mat, vatten, svalka,
värme och sömn
Ha en vänlig inställning till din hund
Lugn närhet som ni båda trivs i
Koppla av tillsammans, sov tillsammans
Hantering ex kloklipning, öronfix
Lämnas ensam
Ta ansvar för kommunikationen mellan er
Bara vara

Vi berättar vikten av att besöka klubben innan, att bara vara här.
Ryggsäcken är en bra övning som kan stärka tryggheten
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Samarbete
Lär dig vad som ger din hund glada känslor
Odla dina belöningar som ger hunden rätt känslor
Jobba genom
1. ge hunden engagerande samarbetstips
2. se till att din hund vill svara på dem
3. ge hunden positiva känslor genom belöningar
Hitta humor och lekfullhet hos dig själv som du kan belöna med
Ju bättre samarbetsroll, desto mindre behov av bestämmanderollen

Vikten av belöning och variation av belöningar. Testa och hitta olika saker och ta med er en härlig variation till första kursträffen
med hund.
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Bestämmande
Välj dina tillfälle med omsorg, gå inte in i röd bubbla när hunden är rädd,
aggressiv eller försvarar resurser
Undvik att ge hunden starka negativa upplevelser i dina försök att kunna
bestämma över hunden
Genom B rollen kan du etablera signaler som kan hejda hunden
Kroppsspråk och röst är de bästa verktygen
Tänk på att fysisk kontakt i en konfliktsituation kan leda till dålig tillit till
dig
Var noga med att observera hundens beteende, gå direkt ur rollen om
hunden bryter sig beteende
En hämningssignal (nej) och ex lägg dig kan räcka långt som verktyg i B
rollen

Övningar på detta korvbrickan, låt 5 korvbitar ligga på en bricka, bitarna 1‐3 är ok att äta för hunden men nummer 4 får hunden
inte äta. Vi har en chans på oss att hindra dem från att äta.
Kan hunden lägg dig så är en enkel övning att lägga ner hunden
Picknick övningen är också bra – lägg ut filten och plocka upp maten, hunden får inte ta del av vår medhavda picknick. Vänligen
notera att den ska inte ligga på lydnad, då är vi i samarbete. Den får bara inte ta del av våra godsaker
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Grupparbete
Tre grupper
Grupp 1 diskuterar utifrån Grön – samarbete
Grupp 2 diskuterar utifrån Blå – trygghet
Grupp 3 diskuterar utifrån Röd – bestämmande
Hundmöten
Jaktbenägna hundar

Här delar vi in dem i grupper och de får diskutera och redovisa. Kanske har gruppen ett annat ämne som de vill ta upp, hur får
man hunden att låta bli hästbajs eller vad det nu kan vara.
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