ADFÆRDSBEHANDLING

• Har din hund svært ved at
være alene hjemme?
• Er den aggressiv overfor
andre hunde eller mennesker?
• Er den tit bange og usikker?

Vi tilbyder professionel individuel adfærdsrådgivning ved dyrlæge Kirsten Brock, som
har videreuddannet sig som professionel adfærdsrådgiver. Hun har mange års erfaring
med at anvende Bachs blomstermedicin, homøopati og andre naturlægemidler, som
understøttende behandlinger i forbindelse med adfærdsbehandlingen, men efter
behov kan det blive nødvendigt at bruge traditionelle psykofarmaka.
Der opstartes altid med en indledende adfærdsvurdering, hvor der vil være en faglig
vurdering af, om der kan ligge et fysisk problem til grund for adfærdsproblemet - f.eks.
om hunden er aggressiv på grund af smerter. Ved den indledende adfærdsvurdering
gennemgås adfærdsproblemets karakter og der afstikkes retningslinier for den
egentlige adfærdskonsultation, som foregår på et senere tidspunkt.
De fleste gange foregår adfærdskonsultationen her på klinikken, men den kan, efter
aftale og ved særlige behov, også foregå i hjemmet. Ved adfærdskonsultationen
gennemgås problemet grundigt, og ejer får en både praktisk og skriftlig udførlig
vejledning på, hvordan man skal arbejde med hunden, for at rette op på den
uønskede adfærd. Oftest vil der, alt efter problemets karakter, være behov for et eller
flere opfølgende besøg.

HUNDETRÆNING
OG ADFÆRDSBEHANDLING
Højby Dyreklinik ønsker at hjælpe
vore hundeejere til at få en
velfungerende hund på alle måder –
ikke bare fysisk, ved at hjælpe hunden
til at have et godt helbred, men også
adfærdsmæssigt, så hunden bliver
velfungerende - både i hjemmet og
ude blandt andre hunde og
mennesker.
De metoder vi anvender ved vores
hundetræning og i
adfærdsbehandlinger, bygger på et
solidt kendskab til hundens sprog og
adfærd. Herved bliver det muligt at
fremme en omgang med hundene,
som bygger på princippet om:
“PSYKOLOGI FREM FOR MAGT”

I nogle tilfælde kan adfærdsbehandlingen kombineres med enetimer hos vores
hundetræner, der har en solid adfærds- og træningsuddannelse bag sig.
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UNGHUNDETRÆNING OG
HVALPEMOTIVATION
HVALPEMOTIVATION
Vi lægger vægt på at få hvalpene tidligt til træning - gerne allerede fra 12 -16 ugers alderen,
mens de stadig er i deres socialiseringsperiode. Mange tror, at vores hunde har en ”medfødt
evne” til at kunne snakke med andre hunde og fremmede mennesker – men det er faktisk
noget hunden skal lære. Derfor er det vigtigt, at hvalpene kommer ud og møder andre hunde
og fremmede mennesker i denne periode, for herved at skabe grobund for en grundig
socialisering af hvalpene. Herved sikrer man sig, at hvalpene bliver trygge ”ude i verden” på
længere sigt.
VED TRÆNINGEN AF HVALPENE LÆGGER VI VÆGT PÅ FØLGENDE:
• Få hvalpe pr. hold. Til hvalpemotivationstræningen er der 6-8 hvalpe pr. hold, for at sikre,
at der er god tid til den enkelte hvalp og ejer.

• Mulighed for at lade hvalpene lege frit i forbindelse med træningen, for at sikre at de bliver
godt socialiseret med andre hunde.

• God tid til at snakke om principper for indlæring, og principper bag positiv forstærkning.
Der bliver arbejdet meget med kommunikation mellem hund og ejer – med forklaring på
hvordan og hvornår belønninger bruges, og hvordan man får hunden til at stoppe en
uønsket adfærd.

• Der arbejdes med de mest almindelige lydighedsøvelser – sit, dæk, indkald og lineføring
bliver grundigt gennemgået.

• Vejledning i andre vigtige ting, f.eks. tilvænning til at være alene hjemme, urenlighed,

UNGHUNDETRÆNING
Disse hold er en videreførelse af hvalpeholdene. Der arbejdes ud fra de samme principper for
træning, som er indlært på hvalpeholdene, men der arbejdes nu med lydighedstræning på et
lidt højere niveau. Samtidig rådgives om tackling af den snarligt indtrædende kønsmodenhed.
Der er 6-8 hunde på hold, og der trænes over 7 gange.
FORTSÆTTERHOLD.
Vi har flere varianter af fortsætterhold, som sammensættes i forhold til de kundskaber hund og
ejer har, og de ønsker der er for træningen. Holdene kører i moduler af 7 træningsgange og der
er 6-8 hunde pr. hold.
UNGHUNDE OG VOKSENHOLD FOR IKKE TRÆNEDE HUNDE.
På disse hold optager vi ung – og voksenhunde, der ikke har gået til træning hos os før, men
som er velfungerende. Der trænes over 7 gange, hvoraf den første træningsgang er en
teoretisk gennemgang, der foregår på klinikken uden hund. Der er maksimalt 6 hunde på hvert
hold, så der sikres god tid til den enkelt hund og ejer.
KLIKKERTRÆNING
Vores træner er erfaren indenfor
klikkertræning, og denne træningsmetode
anvendes i træningen, hvis man har lyst.
Klikkertræning går kort fortalt ud på, at man
anvender klikkeren som et hjælpende
markørsignal til hunden, når den gør det
man gerne vil have. Når hunden har hørt
klikket fra klikkeren modtager den altid en
godbid. Denne metoder giver ofte en øget
opmærksomhed og træningslyst hos
hunden.

omgang med børn m.v.

Hvalpemotivationsholdene starter løbende – der trænes i alt 7 gange (1 gang om ugen). Den
første træningsgang gives en grundig gennemgang af de vigtigste principper, som anvendes til
hundetræningen. Denne teoretisk gennemgang foregår på klinikken UDEN hund.
I vintermånederne afholder vi indendørs ”hvalpekurser” på klinikken. Det er en intensiv
hvalpetræning med kun 4-6 hvalpe pr. hold, og løber over 5 gange, hvor den 1. gang er teori
uden hund.
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