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DIN HUND: Indlæring af apportering kan være en vanskelig eller let størrelse – alt afhængig af hvilken type hund
man har. Hunde som er avlet til netop apportering f.eks. retrieveren har for det meste rimeligt let ved at apportere –
dog ingen regel uden undtagelser. Racer som f.eks. en siberian husky er straks meget sværere at lære at apportere.

Apportering ved jagt eller godbid
AF SANNE ANDERSEN

N

år man skal lære
hunden at apportere er det vigtigt, at
man ser på, hvor meget
jagt- og samarbejdslyst
lige nøjagtigt det individ
har. Man kan sagtens støde
på en labrador, som ikke
synes det er sjovt at have
noget i munden, eller som
ikke besidder den store
jagtlyst. Man kan også
støde på en lille mops, som
synes det skæppe skægt
at have noget i munden
og oven i købet gerne vil
komme tilbage med det og
altså samarbejde omkring
en ting. Mops er dog typisk
en race, som ikke gider ret
mange gentagelser.

Baglænskædning
Lige meget om man har
en hund, som vil gøre alt
for at få noget i munden,
eller absolut ikke gider
det, er det en rigtig god idé
at starte indlæringen af
apportering ”bagfra”. Det
vil egentlig sige, at man
starter med det, som ”apporteringskæden” slutter
med, nemlig at komme hen
til dig med noget i munden
og aflevere det, når du siger til – og ikke før! Det er
ofte afleveringen - det at
holde noget i munden og
aflevere det korrekt - som
giver anledning til problemer og måske efterfølgende konflikter. Husk på at
hvis man får denne del til
at fungere tæt på sig, så vil
det højst sandsynligt også
fungere, når hunden er
længere væk. Hunden er i
hvert fald klar over, hvad
der forventes af den, når
der endelig kastes noget
længere væk, nemlig at

det skal slutte med alt det
positive man har arbejdet
med – at komme tilbage
med det og aflevere det på
signal.
Hunde som er meget
tændte på at hente og
bringe (apportere) noget,
kan også ofte have tendens til at ville løbe væk
med det eller at tygge
kraftigt i det. Hunden som
ikke besidder hverken den
store jagtlyst eller vilje til
at have noget i munden,
er det ligeledes en god idé
at arbejde med fasen at
have noget i munden og
aflevere når man siger til
SAMTIDIG med at man
gør tingen levende og forsøger at vække en smule
jagt i hunden. At presse en
hund til at gøre noget den
ikke vil – f.eks. at lægge
en apport i munden på
en hund og med begge
hænder lukke munden på
den… er ikke den bedste
måde. Hunden har intet
valg, og det er derfor indlæring med tvang.

Indlæring v.h.a.
jagtinstinktet eller ved
positiv forstærkning
Hvorfor ikke gøre al indlæring positiv? I indlæring

Lær din hund at apportere baseret på glæde og motivation. Foto: Sanne Andersen.
af apportering kan man
anvende hundens naturlige jagtinstinkt som belønning, men man kan også
vælge at arbejde med posi-

tiv forstærkning. I arbejdet med den sidstnævnte
metode kan man vælge
at træne med klikkeren.
Et fantastisk redskab, når

man skal arbejde helt specifik på enkelte momenter.
Essensen i begge metoder
er imidlertid, at man arbejder med hundens motiva-

Det handler om mænd!
Det er tid til at sætte x i kalenderen

tion og glæde og ALDRIG
tvang. ■
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AF BIRGITTE FLENSHOLT
Uge 24 nærmer sig. Der er
kun 1 måned til d. 10-17.
juni, hvor der er der internationalt fokus på mænds
sundhed. I 2013 er temaet
mænds mentale sundhed.
På www.sundmand.dk kan
du læse om alle de arrangementer, der allerede
ligger i kalenderen og du
kan finde de faktuelle oplysninger, der handler om
mænds mentale sundhed.

Hovedbudskaberne i
mens Health Week 2013 er:
- Mange mænd med
psykiske problemer får
ikke behandling for det.
- Kun halvdelen af de
mænd, der har depression,
er i behandling.
- Tre gange så mange
mænd som kvinder begår
selvmord.
- Også mænd kan få
fødselsdepressioner – men
det er ikke nok anerkendt.
- Mange mænd reagerer

på andre måder end kvinder, når de har det dårligt
- og det kan være svært at
hjælpe.
- Mange mænd har
svært ved at henvende sig
til deres læge med psykiske problemer.
- Mange mænd ved ikke,
hvor de skal henvende sig
for at få hjælp.
- Der er ikke nok relevante tilbud til mænd med
psykiske problemer.
- Danske mænd lever

3-5 år kortere end danske
kvinder. Og de er også
mere ramt af alvorlige
sygdomme. Dette skyldes
fx at mændene opdager
sygdomme for sent og at
sundhedsvæsenet ikke er
opmærksomt på mændenes særlige behov. (www.
sundmand.dk)
Sidste år blev der afviklet 150 forskellige arrangementer rundt omkring
i Danmark. Det foregik i
kommuner, på arbejds-

pladser, i foreninger, på
genbrugsstationer m.m.
I år er 50 kommuner
med i samarbejde med en
lang række foreninger og
organisationer.
Hold godt øje med
kalenderen og følg medierne, der helt sikkert i den
kommende tid laver god
reklame for de arrangementer, der finder sted i år
i dit lokalområde.
Gør plads i din kalender
allerede nu. Som dagene

kostkonsulent og foredragsholder
www.ﬂensholt.dk og www.foredrag.net
Spørgsmål sendes til:
Mosevej 11, 4700 Næstved
Eller til birgitte@ﬂensholt.dk

går, kommer der hurtigt
andre aftaler. Sæt X nu.
Mød op – lær noget nyt
om dig selv – mød andre,
der måske har det som dig.
Du er ikke alene. Der er
hjælp og inspiration til lige
præcis dig. Du skal selv
række ud efter den. ■

