Att träna en glen - del 2
Det absolut viktigaste i all hundträning är att använda så kallad positiv förstärkning – det
vill säga att belöna in det man vill att hunden ska lära sig/göra. Att säga ”nej” eller banna
hunden är inte effektivt i en träningssituation och hör av flera skäl inte hemma i dagens
hundträning.
Använd en stark belöning
För att kunna belöna in det man vill lära sin hund behöver man hitta en belöning som är stark
och betyder mycket för just den hunden, något den väldigt gärna vill ha och kan tänka sig att
anstränga sig för att få. De vanligaste belöningarna är godis respektive leksak/något
intressant att bita i. (Lite skämtsamt sägs ibland att om man kunde ha en grävling i fickan att
dra upp till glennen, så hade det varit en perfekt belöning).
När man använder godis som belöning behöver man välja något som hunden tycker är jättejätte-supergott. Tipset här är att testa lite olika mjuka, gärna lite ”köttiga” och aromatiska
saker, till exempel ost, skinka eller små bitar av torkat eller tillagat kött (kyckling, anka, oxe,
lever eller liknande). Mjuk kattmat kan också falla många hundar på läppen. Torra, hårda
bitar står oftast inte vidare högt i kurs, de funkar då dåligt som träningsgodis. Vid belöning
är ett tips att förstärka intresset ytterligare genom att hunden aktivt får springa efter
handen och ”jaga” godisbiten (akta fingrarna!), stoppa alltså inte bara in gottebiten i
munnen på stillastående inaktiv hund. De supergoda träningsgottorna använder man enbart
vid träning, så att hunden tycker det blir en liten fest att träna med sin husse/matte och
därigenom blir mer positivt inställd till hela träningssituationen.

Lek och dragkamp om något hunden verkligen vill ha är exempel på en typ av stark belöning
Vad gäller leksaker är många glennar av åsikten att alla leksaker som går att bita sönder ska
bitas sönder på kortast möjligast tid, övriga föremål är inte intressanta alls. De leksaker man
använder vid träning ska man enbart använda vid just träning, dem ska hunden inte ha
tillgång till i övrigt hemma till vardags. Träningsleksaker behöver vara intressanta samtidigt

som de är hållbara, så att förare och hund kan leka tillsammans med dem och gärna ha lite
dragkamp. Leksaker som liknar bytesdjur med lite fluffig päls och pipis och som även har ett
inbyggt starkt rep inuti är exempel på sådana som kan fungera. Tänk på att det behöver vara
en tillräckligt ”lång” leksak där plats finns för både förarens hand och glennens tänder. Min
erfarenhet är att många glennar tröttnar snabbt, så man behöver ha ett flertal olika skojiga
träningsleksaker att alternera mellan.

Många glennar gillar att kampa om en pälsig, byteslik leksak som belöning
Knyt ett starkt snöre i leksaken så att glennen inte har chans att smita undan och tugga
sönder den. Meningen är att ni tillsammans ska leka med och kampa om leksaken.
Kampbelöning är en grundläggande och stark belöningsform för många hundar. När det är
dags att avbryta lek-/kampbelöningen är det bra att byta leksaken mot en godisbit.
Om man har en hund som inte vill släppa leksaken får man först öva på det separat, genom
att byta leksaken med en godis och sedan ge tillbaka leksaken igen, byta mot en godis igen
och upprepa ”byteshandeln” en stund till dess hunden inte tycker det är så där fasligt
kvistigt att låta matte/husse få ha leksaken en längre stund – man kan ju alltid få tillbaka den!
Men - hur gör man med en hund som inte tycker godis är så där himla gott, vad som än
erbjuds, och som inte heller gillar leksaker så där värst (annat än för att ha sönder dem)?
Detta är inte helt ovanligt hos glennarna. Om det är svårt att hitta en belöning som är
tillräckligt stark, kan man försöka träna upp en belöning som hunden ändå gillar lite grand
till att bli ännu lite starkare. Det hela kräver målmedvetenhet, lite finurlighet och görs bäst i
små steg över en längre tid.
Förstärkningsträning gör man bäst i mycket korta pass och man gör något kul som hunden
gillar mellan godbitarna (om det är godis man vill förstärka). Tanken är att hunden ska
associera det halvgoda godiset med det där roliga och därigenom bli mer positivt inställd till
gottorna – de ska bli mer värda/”godare” helt enkelt. Man tränar i en miljö som är lugn och
inte innebär distraktioner för hunden. Det är viktigt att glennen inte tröttnar – man tränar

jättekort tid (någon minut) och med få upprepningar (kanske 2-3 st). Man ska inte heller
träna för ofta så att det blir tjatigt och ointressant ur hundens synvinkel. Vad som är ”för
ofta” är individuellt från hund till hund, men eftersom många glennar tröttnar lätt är kanske
1-2 veckors mellanrum något att överväga, åtminstone i början.
På internet och i en del böcker kan man hitta mer tips på hur man kan göra för att försöka
träna så att en belöning blir starkare och mer värd för en hund. Titta till exempel in på Maria
Brandels hemsida.

Glen håller med om att belöningsgodiset blir extra gott när han är lite hungrig,
han kan t o m tänka sig att stå på en pall för att få en bit hjort då
Träna med småhungrig hund.
Om du använder godis som belöning - se till att hunden är riktigt sugen när du tränar, vänta
med foder tills efter träningen. Detta gäller även om man vill förstärkningsträna in en
godisbelöning som hunden gillar lite grand till att godiset ska bli lite ”godare” och starkare
som belöning.

