På lägret löser
Utanför Mölndal
vänds problem till
lösningar. Hit kommer
hundägare som mer
än gärna satsar en
helg på att få en
bättre relation med
sin hund. Härliga
Hund följer med på
lägret.
Text Hans P A Karlsson Foto Patrik Bergenstav

H

undarnas tungor hänger ur munnarna.
Deras blickar vänds åt alla håll utom
mot mitten där Nicklas Lindqvist står.
Hussarna och mattarna lyssnar noga men
hundarna verkar mindre intresserade av
vad Nicklas säger. De blänger på varandra,
plötsligt ryker de ihop, kopplen dras åt olika
håll och sedan lägger sig ett avvaktande lugn
över ängen igen.
Det är en salig blandning som har kommit
till Nicklas Lindqvists problemhundsläger i
Horsika utanför Mölndal. De sju deltagande
hundarna av varierande storlek och ras ställer upp sig på ett led. Det är ungefär så många
man kan följa på en gång utan att tappa
fokus, menar Nicklas.
Till lägret kommer ägare med vad de kallar problemhundar. Det kan vara dragande
och bitande i koppel, hoppande och skällande
på ägaren eller besökande. Ibland rena utfall
mot andra hundar.
– Om hunden har en rädsla eller aggression mot något gäller det att bryta dess tankegångar när den är så ung som möjligt. Många
tror tyvärr att problemen växer bort med
tiden, men ju längre en hund får förstärka
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förväntan. Med enkla knep ska
relationen mellan hundarna och
deras mattar och hussar stärkas.

ett felaktigt beteende eller blir felbehandlad,
desto svårare blir det att komma till rätta
med det, säger Nicklas.
De flesta deltagare har eller har haft andra
hundar tidigare men har nu av olika skäl
stött på problem. Nicklas menar att många
kan tycka att de har tydliga regler för vad
hunden får och inte får göra, som att hunden
inte får sitta i soffan. Men hunden förstår
inte deras regler. I stället behöver den lära
sig att det är ägaren som bestämmer och att
det blir roligast och lustfyllt om den gör som
ägaren säger.
– Hunden får kanske sitta i soffan ibland,
men inte just nu när det är så mycket folk.
Den ska fråga ägaren vad som gäller. Det

erfaren. Hundinstruktören Nicklas Lindqvist
har arbetat med hundar i 13 år.

hjälper inte att tjata på en hund utan man
säger sitt kommando en gång. Fungerar inte
det får man visa hunden vad man vill. Det
betyder inte att man ska ta till våld eller dra
i den, då kan hunden i stället bli rädd för mig,
säger han.
Det viktigaste i relationen till sin hund
är ens egen sinnesstämning och övertygelse,
menar Nicklas. Att man går in i träningen

vi problemen
koncentration. En enkel
sak som att sitta still är det
viktigt att lära sig.

”Det hjälper
inte att tjata
på en hund”

Så funkar lägret

slutbråkat. Här blir labradoren Fred och
cocker spanieln Elmer vänner efter att ha bråkat.

med en tro på att hunden kommer att göra
som man säger. Blir det fel får man hitta ett
annat sätt att träna så att hunden förstår.
Sedan belönar man rätt beteende.
– Om det blir fel kan jag inte låta min frustration gå ut över hunden. I stället avbryter
jag övningen och gör om den på ett lättare
sätt. Efter hand lägger jag på mer störningar
och belönar när hunden behåller sitt intresse

för mig och träningen. Det finns alltid en
möjlighet till träning i olika miljöer och på
det viset kan vi ha roligt hela tiden, förklarar
han.
Nicklas Lindqvist, 35, gjorde sin militär-

tjänstgöring som hundförare i flygvapnet.
Hundar har varit hans stora intresse i livet
och i dag har han fem egna: tre malinois, bel-

gisk vallhund, och två cane corso som följer
hans minsta vink. I tretton år har han jobbat
med hundar i både privat- och tjänstesektor.
Han har bland annat utbildat hundar och
sålt dem till företag och privatpersoner. När
han hade gjort det ett tag fortsatte han med
valpkurser, privatträning och problemhundsläger. För att få verksamheten att växa och
lära sig mer om olika raser och deras beteNr 8 n 2010

41

t

lösningar. Nicklas visar svåra situationer
tillsammans med sin malinois.

n En viktig fråga som Nicklas vill att alla
deltagare funderar på är vilken roll hunden
har i familjen. Känner sig hunden trygg och
säker med sin förare?
Väldigt få löser sina problem på en helg.
Det krävs träning även efteråt då ägarna
engagerar sig tillsammans med hunden. Efter
lägerhelgen ger Nicklas Lindqvist fortsatt träning för dem som har varit på lägret. Träffarna
kostar 50 kronor per ekipage och tillfälle.
Lägret kostar 1 350 kronor per ekipage och
förutom i Göteborg finns de på flera orter i
Sverige såsom Örnsköldsvik, Sundsvall, Umeå,
Västerås, Alingsås, Trollhättan och Växjö. Mer
information finns på www.yourdog.nu.
Andra läger och kurser med inriktning
på problemlösning hittar du på dogma.nu,
hundfantasten.se och hundstyrkan.se.

tuff uppväxt. Sally skrämmer bort sina
hundkompisar med sitt djupa skall.

Sally skäller på hundar

Matilda är svartsjuk

är ängslig och nervös och säger ifrån när
någon gör fel, vilket märks under lägret. När
hundarna ska ligga stilla rusar en storpudel
genom gruppen och då skäller Sally på henne.
Ungefär som om hon ville säga: ”Nu ska vi
ligga ner och då springer du ...”
– Vi brukar använda en nosgrimma på
henne, men många vi möter tror att det är
en munkorg och att Sally är farlig. Då blir de
rädda och lyfter upp sina hundar och det gör
inte saken bättre. Hon skäller gärna för att visa
att hon finns och skrämmer med sitt mörka
skall, det låter som en stor karl, säger husse
Fredrik Lundbäck.
Stackars Sally fick ingen bra start i livet.
Hon är en korsning mellan grand danois och
labrador och växte upp med en elak rottweiler
som inte accepterade henne utan tog hennes
mat. När Lotta Karlsson och Fredrik Lundbäck
kom på besök möttes de av ett benrangel.
– Hennes ögon bad oss, ”Ta mig härifrån”.
Hon var jättefin och jag bestämde mig innan
jag klev över tröskeln att vi måste hjälpa
hunden, säger Fredrik.

dräktig. Matte Linda Ekström berättar:
– Hon trodde att hon hade valpar och
började skydda min grannes hanhund från
min andra grannes tik. Det blev ett konstigt
svartsjukedrama, en rivalitet. En gång gjorde
hon utfall mot tiken, hon kom lös och högg
tiken i baken. Jag vill få kunskap för att kunna
hantera det men jag är övertygad om att det
inte är rasbetingat. Dessutom hade Matilda
höga halter av borrelia i sig just då.
Matilda lunkar fram i maklig takt med
öronen bakåt. Hon ser så snäll ut och verkar
lite ointresserad av lägret. Men det finns kraft
i henne. Hon kom till efter en tjuvparning
mellan en schäfer och en kaukasisk ovtjarka,
rasen som SVTs Uppdrag granskning gjorde ett
skräckreportage om i april 2009.
– Matilda har två skarpa hundar i sig. Hon
är sex år nu och har lärt mig jättemycket. Hon
var den utmaning jag behövde. Hon tänker
och är smart. Jag visste inget om rasen när jag
hittade henne, men hon har varit jättetrevlig
hela vägen. Hon tycker om att arbeta, hon är
lugn och vill vara med i familjen.

Nicklas kommentar:
Sally bör fokusera mer på vad hennes förare
gör än vad som händer runt omkring. Om
Fredrik och Lotta slappnar av dämpar sig
också Sally. Då blir det lättare att belöna rätt
beteende.
De kan också träna på att sänka Sallys
höga förväntningar. Hundar har positiva och
negativa bilder av olika platser och människor. Dessa bilder kan förändras genom att
rutinerna ändras.

Nicklas kommentar:
Det är okej att Matilda inte gillar alla andra
hundar, människor eller bilar. Det är naturligt.
Men så länge hon är med Linda är det inte
okej att uppföra sig illa. Det är bra om Linda
kan utse en eller några få hundkompisar som
Matilda kan ha kontakt med. Att träna på att
umgås med grannens hund är också bra. Här
är det viktigt att komma ihåg att ha roligt
också och varva träningen med belöningar,
såsom lek och godis.

n Sally vill vara som en polishund. Hon

t

känslodrama. Blandisen Matilda, 6 år, för
svarar grannens hanhund mot en annan tik.

ende startade han även ett hunddagis där det
nu finns ett nittiotal hundar varje dag.
– Vi har nog haft två tusen hundar på
problemhundslägren sedan vi började. Oftast
handlar det om att ägaren har en dålig relation till sin hund då man inte har tränat sin
valp eller fått riktiga råd, säger han.
Under lördagen sker allmän träning i inkall-

ning, gå med koppel, gå upp och ner i trappor
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n Matilda fick besvär när hon var sken-

och lek med godis eller leksak för att bygga
upp en bra relation till ägaren. Praktiska
övningar varvas med teoretiska genomgångar i skolbänkar kring inlärningsfilosofi och
hundars beteende. När gruppen återsamlas
under söndagen sker det i strålande solsken
på en äng där hundarna får fler tillfällen att
träffa varandra än under lördagen. De tränar
möte och att gå i cirklar eller slalom runt
varandra utan att börja bråka.

konflikt. Matte Irene Quiding och husse Bob
Bäckström vill lugna labradoren Fred.

Fred är hundrädd

n Labradoren Fred, 2,5 år, är rädd för
andra hundar.
– När Fred var liten blev han biten av två
hundar. Det har gjort att han är rädd och
aggressiv mot framför allt hanhundar. Han
skäller på dem och rycker mot dem, berättar
Bob Bäckström.
Det har hänt att matte Irene Quiding har
sett mötande hundar innan Fred och därför
krupit ihop och gjort sig beredd. Fred har då
förstått att något farligt närmar sig och gjort
utfall igen. Det har blivit en ond cirkel.
– Nu försöker jag bryta mitt beteende
genom att gå och hålla honom rätt och tillrättavisa innan något händer. Sedan belönar jag
direkt när han är lugn. Det har blivit mycket
bättre. I dag var Fred jätteordentlig när vi stod
i ringen med andra hundar. Så var det inte för
en månad sedan, säger Irene.
Hon känner att hon har lärt sig att läsa av
sin hund mycket bättre.
– Vi har roligare med Fred nu. Förut försökte vi uppfostra om han uppförde sig illa,
men nu lägger jag inte så mycket kraft på det
utan försöker i stället ha roligt. Fred har mer
ögonkontakt med mig nu och är uppmärksam
på vad som händer, säger hon.
Nicklas kommentar:
Labradorer är vanligtvis väldigt sociala och
tycker det mesta är roligt. Men Fred har varit
med om ett trauma och har haft lågt förtroende för andra hundar och sin förare. Här är
det bra om Fred och Irene tränar på många
hundmöten i olika miljöer. Det ger Fred fler
goda minnesbilder. Och ju roligare de har
tillsammans, desto mer stärks deras relation.

Nicklas har med sig en av sina malinois
och visar upp en del övningar. Det märks
att de är bästa vänner och förstår varandra.
Hon ser hela tiden upp på Nicklas och följer
minsta steg han tar. Han behöver nästan
bara nicka, peka eller tänka på något så
följer hon.
När det blir rast får hundarna tillfälle att
bada i en närliggande sjö, men det är bara
labradoren Fred som passar på att kasta sig i

njutning. Efter
träningspasset svalkar
hundarna av sig i sjön.

7

tips som
löser problemen

wA
 nalysera vilka beteenden hunden bjuder
w
w
w
w
w
w

på, ta beslut om vilka du önskar förstärka
och behålla.
Gör träningen rolig och enkel.
Anpassa miljön efter hundens förmåga.
T
 räna i olika miljöer. Utveckla miljön och
störningar runt träningen i den takt hunden
och tränaren klarar av.
O
 m oönskade beteenden smyger in i
träningen: Avbryt, börja om, gör övningen
enklare och belöna rätt beteende.
B
 ygg hund i stället för att trycka ner hund.
Var inte rädd för att få en självsäker och
trygg hund.
Skapa en god relation med hunden. Glöm
den gamla förlegade ledarskapsaspekten
med stark hierarki. Relationen ska bygga
på ömsesidig förståelse och gemensamma
mål. Vår uppgift som förare är att få hunden
att förstå och välja vår väg.

vattnet och plaska som ett barn. De andra sitter kvar på klippkanten och tittar på honom,
men Fred bryr sig inte utan simmar vidare.
In till stranden och ut igen.
Fördelen med att vara i grupp är att man

delar på priset och att man får med sig mer
information än man behöver för sin egen
hund. Det kan man ta med sig till nästa
hund. När Nicklas tränar en hund är han

dragkamp. Den engelske
cocker spanieln, Elmer, 2,5 år,
vill gå åt ett helt annat håll än
husse German Mahler.

Nej! Hitåt.

Hitåt!

rak och säger som det är och det är inte alla
hundägare som kan ta det. Vissa pekar bara
på sin hund och vill inte förändra sig själva.
Men så fort ägaren lugnar ner sig så lugnar
sig också hunden.
– Jag tycker att man ska ha en tuff och
självsäker hund men en som också är trygg i
att det är jag som bestämmer så att hunden
förstår att det vi gör tillsammans är skitkul,
säger Nicklas. n

Mejla oss!
n har du och din hund
något problem som du vill
komma till rätta med? Härliga
Hunds experter svarar gärna
på frågor. Mejla din fråga till
harligahund@lrfmedia.lrf.se.
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