
Den perfekta hunden

It isn't about whispering. It's about speaking clearly with your body and mind, and

then listening to the answers. (Sue Ailsby)

Den perfekta allroundhunden vill vi alla gärna ha! Den som presterar i vilken sport och vilket jobb

som helst och som givetvis är den goaste familjehunden också. Sue Ailsby, som har tränat hundar i

52 år och tävlat i alla hundsporter som finns, har kommit på en väg att ta dig och din hund precis

dit.

Det  är  ett  helhetssystem där  man tränar  upp 16 grundfärdig-

heter tills de sitter perfekta i alla lägen. Med dessa färdigheter

kan hunden lära sig vad som helst efteråt samtidigt som den är

miljötränad och socialtränad till max så att den kan prestera var

som helst och har kul på köpet. Vill ni satsa på någon hundsport

på riktigt kommer ni bombsäkert nå långt i den.

Sue Ailsbys system är indelad i nivåer där Level 3 står för den

perfekta familjehunden och Level 4 för tävlingshunden som lär sig

nya  sporter  på  tävlingsnivå  med  bara  några  veckors

momentträning.  Nivåerna är indelad i  steg så träningen trappas

upp långsamt, färdigheterna tränas alltså i små steg så att alla har

chans att hänga med. Det är dessutom lätt att individanpassa och

hjälpa varandra. Några av er kommer att börja på Level 1 medan

ett tävlingsekipage kanske redan har de flesta färdigheter på Level

2 och några även på 3 och behöver till en början bara satsa på en

eller två färdigheter för att komma upp till nästa Level.

Några exempel:

Level 1-inkallningen innebär att man lekfullt skickar hunden mellan två personer, det finns fem steg

där vi ökar avstånd så småningom. I Level 3 kallar vi in från och genom störningar såsom andra

hundar, i Level 4 ska vi kunna kalla in hunden från en fylld matskål eller ur en pågående lek.

Level  4-slakt  koppel innebär  bl  a  att  en  främmande  person  kan  gå  med  hunden  bland  olika

störningar. Level 4-avslappning: Hunden kan vila i tre minuter med värsta störningen bredvid.



Det här är grundfärdigheterna:

1. Zen

2. Inkallning 

3. Sitt

4. Target

5. Ligg

6. Fokus

7. Slakt koppel

8. Lägg dig på filten

9. Bur

10. Distans

11. Hopp

12. Slappna av

13. Hantering

14. Tricks

15. Kommunikation

16. Apportering

Om  någon  av  er  redan  har  tränat  mycket  så  finns  tre  optionala

färdigheter som togs med från Sues gamla bok: stå, kontaktfält och

nosarbete.

It is not my job to control the animal. It is the animal's job to control

herself.

It is my job to put the animal in a situation where she can learn what

I want her to know as quickly and easily as possible. (Sue Ailsby)

Systemet är baserat på positiv förstärkning så vi kommer att använda

klickern mycket. Hör gärna av dig om du inte har klickertränat än så

får du mer info om det innan vi börjar. Vi kommer dock även på

kursen att prata om teorin bakom klickerträning så att vi alla är på

samma nivå.

Det finns inga förkunskapskrav men du behöver vara villig att

träna  med  positiv  förstärkning,  engagera  dig  i  träningen  och

hjälpa dina träningskompisar. 

“My dog won’t...” and “My dog can’t...” should be followed either by an alarm

bell or a training plan. (Sue Ailsby)

Välkommen allihopa!


