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Ju djupare din hund är i vattnet (ju mer stress den upplever), desto mer behöver du hjälpa till.
Precis som en badvakt, ska du rädda din hund på det minst påträngande sätt som kommer
fungera med hundens aktuella sinnestillstånd. När du använder rätt mängd störning hjälper du
din hund att öva på att ta beslut och att hantera svåra situationer.
Om din hund ser på triggern, snabbt kopplar bort från den och sedan bara stirrar på
dig utan att komma vidare, har hunden hamnat i träningsstämning, dvs. den tror ni ska
arbeta/träna tillsammans. Vissa hundar behöver mer styrning än andra; att fritt vandra runt ett
område kan kännas ovanligt eller obekvämt.
•

Gå nära intressanta dofter, som kan ta bort fokus från dig. Du kan också diskret släppa
lite godis bakom dig, som hunden kan få upptäcka senare.

•

Senare kan du gå en ”Närvarandepromenad” (en BAT Set up utan triggers) och
använda ovan nämnda metod och diskret strö godis bakom dig.

•

Hunden kan bli stressad och be föraren om hjälp. Om så sker, gå tillbaka och börja om
längre bort från triggern.

Om någon av följande situationer inträffar, har du förmodligen väntat för länge med att
bromsa din hund. Varje gång du har blivit tvungen att kalla tillbaka din hund, se till att gå
tillbaka så långt bort att hunden inte omedelbart tittar mot triggern. Om du använder en
inkallningssignal, rör er bort från triggern och förstärk sedan alltid med en belöning,
exempelvis genom att kasta lite godis på marken.
Om det är svårt att bromsa din hund över huvud taget är den redan ute på djupt vatten, så
kalla in hunden. En trevlig inkallningssignal är ”Godisregn!” som innebär att föraren slänger
en godis i taget på marken i snabb takt.
Om hunden omedelbart går mot triggern efter att den kopplat bort triggern, kalla in
hunden, om du inte är helt säker på att hunden är avslappnad nog att hantera situationen. När
detta händer är dock hunden oftast för fokuserad på triggern och står åtminstone med
framtassarna i vattnet.
Om det tar mer än två sekunder för hunden att koppla bort triggern, är tårna i vattnet.
Styr inte hunden på en gång, men ge en vänlig impuls om vart hunden kan ta vägen.
•

•

Slappna av (sänk händerna, balansera kroppen) och vänta in att hunden självmant
kopplar bort triggern. När det händer så kan du föreslå att hunden rör sig bort, med
minsta möjliga stöd och styrning.


Om din hund sniffar i luften (samlar doftinformation) och är ganska
avslappnad, stöd din hund genom att skifta tyngdpunkt, bort från triggern.



Om din hund inte självmant klarar att släppa fokus kan du styra hunden
lite tydligare genom att fråga hunden om den är ”Färdig?” och luta kroppen
bort från triggern.

Om hunden börjar bli mer upphetsad medan du väntar (ansiktsmusklerna stelnar,
hunden gör sig högre och/eller större, benen styvnar och den ställer sig nästan som på
tå, andningsfrekvensen ökar, pulsen går upp, munnen stängs, öronen riktas framåt,
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svansen upp, pannan rynkig, lutar sig mot triggern eller har ryggraden som en pil mot
triggern) kalla in hunden! Den är på väg ut mot djupt vatten och nu har du inte tid
eller möjlighet att låta den samla information.
De flesta hundar verkar dras till en trigger. Att exempelvis lära sig något om det som är
skrämmande gör det mindre skrämmande, så det finns en god anledning att komma tillräckligt
nära för att samla information. Ni bör successivt komma närmare och närmare triggern, men
det är en långsam process, speciellt de första gångerna. Det kan till och med vara så att du
börjar på ett avstånd, men sedan blir tvungen att inse att ni måste vara längre bort. I början får
du prova ut rätt arbetsavstånd. Det är det avgörande: att arbeta på rätt avstånd är det mest
tillförlitliga sättet att hjälpa din hund att övervinna dessa problem.
Om hunden fullständigt ignorerar triggern, är du för nära eller för långt bort, eller så har
hunden helt enkelt ännu inte noterat triggern. Här är några möjliga varianter:
•

Gå med hunden längre bort och se om den börjar titta mot triggern.

•

Ha en pingla/bjällra i halsbandet/selen på triggern (hund) eller be triggern (människa)
låta lite, så att hunden får en chans att notera att triggern är där.

•

Lägg diskret ner lite godis så att hunden genom att leta efter godis kommer närmare
triggern. Var bara noga med att hunden inte råkar komma för nära triggern så hunden
chockas och börjar skälla när den upptäcker triggern.

Hur vet jag att det fungerar? I de flesta Set ups, bör du kunna se att din hund är betydligt
närmare triggern i slutet av en Set up än i början. Du bör också se framsteg om du jämför det
avstånd som hunden behövde i Set up nummer ett i förhållande till Set ups fem till tio. Om så
inte sker, diskutera med din instruktör och se vad som kan göras ytterligare.
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