Mange mennesker har rang problemer i forhold til deres hunde uden at være opmærksom
på det. Tit hører vi dem sige efter en besværlig træningstime: ”Jamen der er aldrig noget
derhjemme.” Denne udtalelse er sandsynligvis sand, da mange mennesker ubevidst lader
sig styre af hunden i hjemmet og undgår behændigt situationer, hvor der kunne opstå
problemer. ”Du skal ikke sidde der, det er hans stol”, ”Jeg klipper aldrig negle på hende,
det kan hun ikke lide,”
Problemet bliver synligt på træningspladsen når hundeføreren skal forlange at hunden
laver forskellige øvelser f.eks. tandvisning.
Her følger en del ting man kan tænke over, og måske igennem denne anderledes
tænkning bryde et eventuelt spirende rangproblem.

Med den dominerende hund er det en god ide, at den har en fast plads, et tæppe eller
kurv, som man kan forlange den skal lægge sig på og blive ved i perioder. Kommandoen
kunne være ”gå hen og læg dig” men aldrig ”dæk”. Dækkommandoen bruges i vores
prøveprogram og skal altid følges af en ”fri” kommando før hunden må rejse sig igen. I
hjemmet forstår jeg kommandoen ”gå hen og læg dig” som en øvelse hunden selv må
afbryde efter et stykke tid. Lægger den sig ikke længe nok kan vi altid bede den igen om at
lægge sig. (Underforstået siger jeg, ”jeg gider dig ikke lige nu, lad mig være i fred lidt.”)

Mange dominerende hunde kommer med deres legetøj og forlanger at blive leget med.
Lad være. Bed hunden gå hen og læg sig. Når det passer dig, tager du legetøjet frem og
bede hunden lege. Når I har leget, skal hunden igen kunne falde til ro eventuelt på sit
tæppe.
Det kan også blot dreje sig om kontakt, at hunden kommer ustandselig og forlanger at
blive snakket med. Lad være! Når du vil snakke med hunden, kald den til dig og kæle for
den. (Husk hundenes Emma Gade nr. 743: Det er altid den rang laveste der går hen til
den rang højeste. Hvis en ranghøj individ går hen til en rang lavere, så er det for at vise
dominans!!!)
Når du kommer hjem fra arbejde eller indkøb, tag dig tid til at tage din jakke af, sætte ting
på plads osv. og først når det passer dig, tager du kontakt til hunden og siger behersket
goddag.

Giv aldrig hunden en godbid uden, at den først har gjort sig fortjent til den, f.eks. sætte sig,
give pote, halse, lægge sig, hente noget osv.
Ved spisning skal hunden sidde indtil, der er sagt ”værsgo’”.
Når hunden skal ud skal den sidde og lade dig gå ud først.
Spring ind og ud af bilen sker først på kommando, når det passer dig.
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Du skal bestemme fart og destination. Hunden må ikke trække.
Mange hunde lærer som hvalp at tisse på kommando. Kan de det, er det en god ide at
bestemme hvor og hvornår der skal tisses på turen! Megen markering = dominans.

En gang om ugen, senere efter behov, skal man ”lege” dyrlæge. Bede hunden lægge sig,
eventuelt oppe på et bord, og bruge nogle minutter til at se den efter over det hele. Ører,
øjne, tænder, poter, kønsdele, anus, maveskind osv. Brug et ægge ur så du ved når den
tid du har bestemt dig for er gået. Hunden skal ligge stille indtil du giver ”fri”.

Ved at lære hunden forskellige lege er du den aktiverende men også den kloge der ” finder
på”.
Lege som: kop leg, tælle til hundrede, alle former for kunster som giv pote, vinke, godbid
på næsen, hente forskellige navngivne ting.
Løse umulige opgaver for hunden – hent bolden under sofaen, luk kiks dåse op osv.

!
Hvis hunden tigger om mad, må du aldrig give den noget!
Hav aldrig for faste tidspunkter i dagligdagen. Bryd hellere hundens dagligdag op, så den
ikke kan forlange den forventede gå tur klokken fire, eller aftensmad osv.

Den dominante hund bør også formenes adgang til dit soveværelse. Den kan sove på sin
faste plads. I mange tilfælde, er det en god ide med en hundegård til hunden, hvor den
kan sove og opholde sig når du er på arbejde, når der kommer gæster og ellers når
hunden er ”for meget”.

"
Husk nu på, at det jeg har skrevet er tilegnet de hundeførere der har problemer med
dominante hunde. En hund bliver ikke dominant af at få ved bordet, men den dominante
hund bliver bekræftet i sin position hvis man giver efter for den. Det samme gælder
mange af de andre ting jeg har skrevet. Der er ikke noget i vejen med at kæle for din hund
hvis den kommer og skubber til dig, hvis jeres indbyrdes forhold er som det skal være – at
du bestemmer.
Men tænk over det næste gang du bliver bedt om at lave en tandvisning og din hund flytter
irriteret med hovedet. Hvem er det der bestemmer???
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