Velkommen til hvalpe-/lydighedstræning i
Dansk Retrieverklub
Region Centrum

Labrador

Golden

Flatcoat

Curly

Chesapeake

De fem retrieverracer
Du kan læse nærmere om racens egenskaber på www.dansk-retrieverklub.dk
Fælles for de fem retrieverracer er, at de er glimrende jagthunde med et
medfødt talent for at apportere (retrieve) nedskudt fuglevildt, såvel fra vand
som fra land.
Retrieverne er som regel nemme at dressere og er dejlige familiehunde. De
er livlige, intelligente og selvstændig, og kan være noget af en ”håndfuld”.
Derfor er det meget vigtigt at motivere og træne dem lige fra de er helt små
hvalpe, så man får en velafbalanceret, glad og lydig hund, der fungerer ige
godt på jagt, på prøver og som familiehund i hverdagen.

Hundens sanser
Lugtesansen
Hunden har ca. 220 millioner duftceller. Til sammenligning har mennesket
kun ca. 5 millioner. Lugtesansen udnyttes optimalt på jagt samt i arbejdet
som schweiss-, narko-, mine-, bombe- og redningshund.
Høresansen
Man mener, at hunde kan opfatte lyd på 4 gange så stor afstand som
mennesket og opfatte lyde, der ligger 4 gange så højt (supersonisk)som de
højest hørbare for mennesket
Synssansen
Kropssprog mellem hund/hund og hund/menneske opfattes via synssansen.
Bemærk at hunden ser bedre i tusmørke en vi gør
Følesansen
Funden har en høj smertetærskel. Dog er den meget følsom omkring
snuden, knurhårene og halespidsen. Smerte kan blokeres af stress.
Tidssansen
Hunden har ikke fornemmelse for timer og minutter, men for rutiner som
fodringstid, ejers forventede hjemkomst m.v.

Retrieverens medfødte instinkter






Hamstring (drægtige tæver)
Apportering (byttet transporteres til et sikkert sted, sørg for at
det er DIG)
Strejfning (dette instinkt skal undertrykkes)
Søg (opsøgning af jagtbytte)
Forfølgelse (forfølgelse af jagtbytte)

Den lille hvalp
At købe en lille hvalp er som at købe en malebog. Den bagage, hvalpen har
med sig fra opdrætteren, såsom blodlinjer, nedarvet fysik og temperament
kan sammenlignes med malebogens fortrykte sorte streger. Nu er det så op
til dig at gå i gang med at farvelægge tegningerne (præge og motivere din
hvalp).. hvordan det færdige billede af din kommer til at se ud, afhænger
såedes meget af dig, din omhu og omtanke

Tips og råd
En lydig hund er en glad hund, der har modtaget en masse motivation. Det
kan være hårdt arbejde i perioder, men når det så lykkes, er det alle timerne
og frustrationerne værd.
Hverdagen skal fungere. Samarbejdet hund og fører imellem opbygges via
tillid og tryghed. Vi skal have glæde af vores hunde og bruge dem. I realiteten
er det kun fantasien, der sætter grænser.
Det værste, man kan gøre er at give op og give efter. Pas på med hvad du
accepterer som ”godt nok” – var det nu dét, du bad om?!
Vær konsekvent, sig hvad du mener, og men, hvad du siger, ellers lærer
hunden lynhurtigt at køre omkring hjørner med dig.
I hundens udvikling kan især perioderne 7-10 mdr.(fysisk kønsmodning) og
17-22 mdr. (psykisk modning) være vanskelige. Til tider tror man, hunden har
glemt alt, men den grundlæggende lydighed skal nok hænge ved, når
”hormonstormene” har lagt sig.
At bære nag skaber utryghed. Gå aldrig fra din hund i vrede. Irettesæt og ros
derefter - måske bare ved en simpel berøring.
Retrieverne er født til at apportere. Pas på ikke at svække dette instinkt!
Uanset hvad din hund glad kommer hen til dig med: ihjelbidt sko, briller,
mobiltelefon osv. så tag imod det og ros hunden, og sørg så fremover for at
alt, den ikke må tage, er uden for rækkevidde!

3 K’er: kontakt, konsekvens og kærlighed
Selvfølgelig holder du af din hund, men det kan være meget svært at opnå
den fornødne kontakt med den, især hvalpe og unghunde der let lader sig
distrahere. Vær konsekvent med dine kommandoer, og husk: korte klare
kommandoer, én bestemt kommando til én bestemt øvelse. En kommando
skal altid afløses af en ny. Har du f.eks. sat din hund af, og bedt den om at
blive, må den ikke rejse sig og komme, før en ny kommando er givet.

Dressurmidler
Stemme – kropssprog – line – fløjte
Stemmen er et MEGET vigtigt dressurmiddel, der kan bruges eller misbruges.
Ordene siger ikke hunden noget, men den opfatter i høj grad tonefaldet i det,
du siger. Begynd tidligt med fløjtesignaler.
Godbidder – TIMING er vigtig! Motiver din hund og beløn med godbidder i
samme sekund, den gør, hvad du bad den om. Brug godbidder med omtanke,
bliv ikke en foderautomat! Tab ikke godbidder på træningspladsen, det
distraherer de andre hunde rigtig meget.

Træne hjemme
Vær parat til at ofre bare 10-15 minutters kvalitetstid med din hund hver dag,
hvor du træner den lektie, du har fået for. Kurset er en hjælp til selvhjælp – vi
kommer med vore erfaringer og giver dig nogle redskaber , - du opdrager selv
din hund. Mange øvelser kan i starten trænes inde i huset, og denne
stuedressur tager du så med dig ud. Det kan være svært at overkomme
træningen i en travl hverdag, men det er så lidt, der skal til. Hunden behøver
ikke lange gåture og masser af motion hver dag. Kontaktlege og
hjernegymnastik er lige så vigtigt.

Rangorden
Husk DU er flokfører! DU går først ud af døren. DU bestemmer, når hunden
må hilse på gæster. DU bestemmer, hvornår den skal fodres. DU lærer
hunden at lægge sig ned og blive tørret af, når den er snavset, vænne sig til
at få kigget tænder, klippet kløer osv.
Kontaktlege: Giv pote, gå siksak, rul, bak, lig død, ja/nej (til godbid)

Dansk Retriever Klub

Praktisk information og regler på pladsen

Dansk Retriever Klub er en racehundeklub under Dansk Kennel klub for de
fem retrieverracer. Klubben er opdelt i 11 regioner, hvor Region Centrum
dækker området Vejle – Horsens – Silkeborg – Skanderborg. DRK har et
medlemstal på ca. 6.000, fordelt over de fem retrieverracer. Dermed er den
Danmarks største jagthundeklub. Region Centrum har omkring 500
medlemmer.

Tilmelding

Træningsudstyr

Det er ikke et krav at du er medlem af Dansk Retriever Klub, men vi kan
bestemt anbefale et medlemskab, så du kan få del i alle de mange
informationer og gode oplevelser, som Dansk Retriever Klub kan tilbyde dig
og din retriever.

Tilmelding og betaling til
træning sker via regionens
hjemmeside: www.drkcentrum.dk

Løbske tæver

Fløjte og retrieverline (slipline)
skal medbringes første gang.
Dressurkæder med små led kan
accepteres. Liner, fløjter og
dummies (apporteringsgenstande)
kan købes på infoaften eller hos
instruktørerne.

Dansk Retriever Klub udgiver på landsplan medlemsbladet ”Retrieveren” og
på hjemmesiden www.dansk-retriever-klub.dk finder du bl.a. links til
regionerne, så du kan se, hvad der foregår i vores region.

Medlemskab
Skulle du få lyst til at blive medlem af Dansk Retriever Klub og demed
Region Centrum, kan du kontakte klubbens kontor på tlf.: 6597 3494
man.,tir.,tor.: 9-13. fre. 9-11. du kan også tilmelde dig på klubbens
hjemmeside www.dansk-retriever-klub.dk

Løbske tæver må blive
hjemme. Ejer/fører kan
deltage uden hund, med en
anden hund eller få
refunderet en del af gebyret.
Aggressive hunde vil blive
afvist. Ejer/fører kan deltage i
kurset med anden hund eller
uden hund

Mød til tiden
Mød i god tid, parkér på
anvist område. Lad hunden
blive i bilen, til du har
henvendt dig til
instruktørerne, så vi ved, du
er kommet. Lad så hunden
komme roligt ud af bilen med
line på. Lad den ikke snuse og
lege før træning

Luftning
Sørg for at hunden er luftet
inden træningen, men hav
poser med. Uvante situationer
kan resultere i små ”uheld”.
(Du bedes selv bortskaffe
posen!)

Hvem er instruktørerne?

Friskt vand

Regionens trænere er almindelige hundeglade mennesker med en
instruktøruddannelse. De er ulønnede og stiller frivilligt deres hjælp til
rådighed for dig.

Hav altid vand med til din
hund.

Tilsammen repræsenterer instruktørerne en ”guldgrube” af erfaringer og
viden inden for arbejdet med retrievere – både inden for jagt, markprøver,
udstillinger og ikke mindst lydighedstræning, som bør fortsættes hele
hundens levetid, uanset hvilke opgaver du stiller den.

Hunde må ikke slippes løs på
pladsen, med mindre det
indgår i træningen

Vi er så heldige at have flere gode instruktører at trække på. Du kan møde
forskellige instruktører i løbet af kurset, og du skal blot vide at vi alle
sammen er forskellige, og måske ikke lige gør tingene på præcis samme
måde. Ét er dog sikkert, vi har alle det samme mål med træningen: rolige,
lydige, tilfredse ”flokmedlemmer” (hundene) og afslappede, sikre ”flokførere”
(hundeejerne). Uanset hvilke ambitioner og mål du har med din hund, er vi
her for at hjælpe dig! Husk at spørge, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Ingen løse hunde

Hygge efter timen
Vi slutter træningen med en
hyggelig sludder og kaffe/te og
kage. Ved start aftaler vi
nærmere, hvem der sørger for det
de enkelte træningsgange

Hjælp til selvhjælp
Det er vigtigt at forstå, at det er
ikke instruktørerne, der skal
træne din hund. Vi kan give dig
nogle værktøjer til også at træne
hjemme. Vores mål er at give
såvel hunde som førere en række
positive oplevelser under
afslappede former.

Spørgsmål
Spørg endelig! Vi er der for at
hjælpe. Der er ingen dumme
spørgsmål - kun manglende
information og erfaring.

Positiv træning
-Roligt, tillidsvækkende
kropssprog
-Konsekvent adfærd
-Motivation
-Godbidder
-Ros og klap
-Behersket men bestemt
stemmeføring

Hvalpetræning og
Lydighedsdressur
Dansk Retriever Klub, Region Centrum
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Afbud
Ring eller mail venligst afbud til
din træner, hvis du er forhindret i
at komme

Dansk Retriever Klub
Dansk Retriever Klub Region Centrum
Din klub – din region
På regionens hjemmeside kan du følge med i, hvad der sker i regionen.

www.drk-centrum.dk

Region Centrum
www.drk-centrum.dk

