
Att träna en glen - del 1 

Hur en glen svarar på olika typer av träning varierar från individ till individ, det kan även skilja 
sig en del mellan könen på hundarna. Det varierar med vad man tränar, hur uppfinningsrik 
man är som förare, och vilka metoder och knep man använder för att fånga och behålla 
glennens intresse för träningen – d v s vad glennen tycker är kul och värt mödan att göra 
tillsammans med föraren upprepade gånger och inte. Det finns de som upplever att glennar 
kan vara lite svårmotiverade för träning, att det kan vara klurigt att hitta belöningar som är 
tillräckligt starka för att glennen ska tycka den vara värd att anstränga sig för. 
 

 
Exempel på några olika mjuka smak- och luktrika godisbelöningar 

 som kanske kan falla glennen på läppen - kyckling, hjort, ost. 
 
Många terriers har drag av detta, men vissa glennar tycks ha utvecklat denna egenskap en 
bit extra. Det kanske inte är så konstigt, eftersom glennarna under långa tider historiskt sett 
behövt spara på sina krafter till att själva hitta föda och inte sällan behövt kämpa för att få 
den i den där avlägsna dalen på Irland. Den hund som inte varit smart, självständig, snabb, 
stark eller dådkraftig nog har inte överlevt helt enkelt. Inte heller den som utsatt sig för 
risker som inte står i paritet med vad som eventuellt kan vinnas har överlevt, och kunnat 
föröka sig i långa loppet. Fastän glennen har levt med människor historiskt sett, så har 
evolutionen ändå haft sitt finger med i spelet länge på denna ras som fortfarande har 
mycket nära till sitt ursprung. 
 
Med tanke på glennars förmåga att vara just självständiga, dådkraftiga och att inte ge upp (d 
v s vara envisa) så kan träningsformer som enbart innebär detaljstyrning och långtgående, 
avancerat samarbete med människa, utan inslag av ovanstående, vara svårare att få hunden 
intresserad av och fortsatt engagerad i. Välj då hellre till en början något som mer talar till 
glennens naturliga fallenheter, som t ex olika typer av nosarbete, utöver den vanliga 
vardagshyfsträningen. Efter det kan det vara lättare att gå vidare och pröva andra 
träningsformer när hunden väl fått upp ögonen för att det faktiskt kan vara kul att göra 
saker tillsammans med sin förare och få attraktiva belöningar för det. 
 
De generella dragen i rasen innebär ofta att glennen är nyfiken, intresserad av det mesta och 
vill undersöka allt som är nytt - personer, aktiviteter, föremål, platser etc.  (”Kontrollant” 
skulle vara ett yrke som klippt och skuret för en glen!) Många glennar tröttnar sedan lika 
snabbt och visar ointresse om det nya inte innebär tillräcklig stor vinning eller nytta, ur 
glennens subjektiva synvinkel. Denna bakgrund i rasen är bra att veta om och förstå för den 



som har en glen, oavsett om det är vanligt vardagshyfs eller någon specifik hundsport man 
tänker börja träna med sin hund. 
  
Det kan vara bra att veta att glennen mognar relativt sent - det tar några år för en glen att 
”landa”, ibland uppåt 3-4 år. Ge inte upp träningen under tiden, utan testa med jämna 
mellanrum vad som funkar och vad som inte funkar med just den hunden du har. Det finns 
sporter och aktiviteter som kanske inte funkar så bra när hunden är 1 år men som kanske 
funkar mycket bättre ett år eller två senare när hunden mognat ytterligare. Under tiden 
kanske ni hunnit pröva på andra trevliga aktiviteter som passat bättre just där och då. 
 

 
Exempel på att man kan ha flera olika leksaker att alternera mellan som belöning.  

Gärna byteslika och med handtag/rep så att man kan dra dem på marken och kampa med hunden 
 
Glöm inte - all belöningsinriktad träning du gör med din hund och all kontakt du försöker 
skapa är på plussidan. Du och hunden kommer att ha nytta av den, även om du kanske inte 
alltid tror det! 
 
Hur ska man tänka då, när man ska träna en glen? 
Några heta tips är: 
- Använd en stark belöning 
- Träna med småhungrig hund 
- Träna i mycket korta pass (några få minuter) 
- Traggla inte! (inga eller mycket få upprepningar per tillfälle) 
- Träna inte samma sak/sport för ofta 
- Omväxling är en viktig nyckel 
- Anpassa träningen efter hunden 
- Konkurrens kan funka 
- Var uppfinningsrik, ha kul med hunden 
 
I följande delar kommer mer innehåll och tips för respektive punkt att presenteras. 
 


