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HUNDETRÆNING PÅ 1. KLASSE

Denne gang handler det om noget en betydelig procent-
del af hundeejere verden over kender til – at hunden 
trækker. Om det er en ung bomuldshund, der trækker en 
lille smule eller en fuldvoksen slædehund, der hiver din 
arm af led - vores hunde trækker og det er vores ansvar 
at vide hvorfor, så vi kan ændre det.

Nu er der måske nogle, der så tænker, at det ikke er en ud-
fordring. Der er måske nogle, der enten ikke ser problematik-
ken eller blot vælger den nemme tilgang som anti-træk-seler, 
kvælerkæder, snude-seler og/eller anden fysisk irettesæt-
telse. Men er det rimeligt at vælge at quick-fix, der virker ved 
påføre smerte….?  Det korte svar er – nej, selvfølgelig er det 
ikke rimeligt.

Som jeg flere gange har nævnt for vores kursister på træning-
spladsen, handler det ikke om at lære hunden ikke at trække, 
men rettere om at vise den, hvorfor det er så meget bedre 
at være hos os. Det der desværre ofte sker, når tilgangen 
og tanken bag træningen ”vendes på hovedet”, er at hunden 
enten føler et endnu større behov for at komme fremad eller 
bliver hos ejeren af frygt for straf..

HVORFOR TRÆKKER HUNDEN?
Et reelt spørgsmål og da også et, jeg stilles flere gange hver 
eneste uge af frustrerede hundeejere landet over. Svaret er 
bare (som med så meget andet om vores hunde) ikke så lige 
til. Der er ikke én grund – og dermed helt logisk heller ikke 
kun én løsning og én måde.

Lad os tage et kig på nogle af de mange grunde til, at 
vores bedste ven så gerne vil fremad….

DERFOR TRÆKKER DIN HUND
Nicklas Vega er adfærdsspecialist og ejer af Lupo 
Hundecenter i Fredericia. Han har skrevet denne fine 
artikel, om grunden til at vores hunde trækker.

1 – HUNDENS NATURLIGE TEMPO
Det her er den måske mest indlysende og logiske grund til 
problemet. Menneskets gennemsnitshastighed i gang er på 
mellem 2 og 5 (og 5 er højt sat) km i timen – hundens has-
tighed er på mellem 3 og 6 (højere for nogle racer). Alene det, 
burde få enhver hundeejer til at overveje, hvorvidt det er os 
eller hunden, der skal tilpasse sig….

2 – RACEN DU HAR VALGT
Som nævnt vil hastigheden variere alt efter race. Og igen 
her er det vel vores ansvar at kende til netop den enkelte 
hunds naturlige adfærd – og dermed også fysiske kunnen fra 
naturens side.

Står du med en jagthund, der er lavet til at arbejde på af-
stand fra dig – ja, så oplever du nok, af din hund trækker. Står 
du med en træk/slædehund, der er bogstaveligt talt lavet til at 
trække og har et højt naturligt tempo – ja, så står du også her 
med en hund, der med stor sikkerhed trækker lidt. 

Måske har du en hund fra myndefamilien, der fra naturens 
side helst løber rigtigt stærkt – og igen her skal forventnin-
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gerne om en hund, der går lige op ad dit venstre ben måske 
parkeres. Og det samme gælder mange andre racer, der 
alle af lavet til at gå i et højt tempo, trække noget, arbejde på 
afstand eller af anden helt naturlig grund ikke gå lige op og 
ned af dig…

3 – HUNDENS ALDER
Når man så har kigget på selve hunderacen og det, den er 
lavet til – ja, så kan man også tage et kig på hundens alder. 

Ligesom os, gennemgår en hund i løbet af en levetid en 
del forandringer og vil derfor have ”flere personligheder”.

Den unge hvalp, der finder verden stor og farlig, vil måske 
ikke ligefrem trække dig fremad. Men inden længe vinder 
nysgerrigheden og de mange forstyrrelser (disse komme vi 
ind på senere) og nu trækker den måske en hel del for sim-
pelthen at komme ud op opleve verden. Den lidt ældre hvalp/
unge hund kan (igen alt efter racen) blive mere eller mindre 
modig. I teenagealderen testes en stor del hundeejere – og 
desværre vælger mange af disse stadig den nemme udvej, for 
at mindske udfordringerne frem for rent faktisk at sætte sig ind 
i tingene og arbejde med den hund, man har valgt. 

Her taler jeg naturligvis om neutralisering eller salg af 
unge hunde – især hanhunde. Det gør mig vred og ked af det, 
at man som menneske ikke tager det ansvar.

Der er gennem hele hundens liv en del faser, hvor ved-
ligeholdt, positiv træning og gode oplevelser er afgørende for 
hundens livskvalitet og adfærd. Du er den guide gennem livet!

Den voksne hund kan trække af mange flere årsager. Igen 
spiller race og historik naturligvis ind – men lad os også se på 
nogle af de andre ting, der kan have en betydning.

4 – YDRE FORSTYRRELSER
En hund kan – uagtet race og alder – virke til let at kunne 
forstyrres. Lad os tage nogle stykker af dem:

- DUFTE
Når nu hundens snude er så meget mere effektiv end vores, 
ville det jo være sært, hvis de ikke også brugte den. Igen skal 
der tages højde for, at nogle racer er bygget til formålet – men 
alle kan og vil til en vis grad kunne få færten af noget og der-
for pludseligt sætte tempoet op. Hunden skal naturligvis ikke 
irettesættes for dette.

- LYDE
Det samme gælder ved lyde. Hørelsen hos hunde er bare 
bedre end vores og lyde vil naturligt fange deres opmærksom-
hed. Om det så er ukendte lyde, der fungerer som advarsler 
eller lyden af noget rart – hunden vil enten trække fra eller 
imod den retning, lyden kommer fra. Igen helt naturligt og 
derfor ikke noget, der skal irettesættes.

- ANDRE HUNDE
Her burde der måske bare stå andre dyr – men pointen er, at 
hunde ofte reagerer på artsfæller ved at ville tættere på dem. 
Ikke nødvendigvis hen til dem – blot tættere på. Det modsatte 
ses dog også – altså at hunden trækker for at øge afstanden. 
Står du så med en jagthund eller en hyrdehund, vil opmærk-
somheden ofte også rettes mod alle andre dyr i bevægelse. 
Og igen – naturligt og derfor ikke noget, der skal irettesættes.

- TING I BEVÆGELSE
Ikke kun dyr kan sætte et godt træk i gang hos din hund. Også 
børn i høj fart, cykler, biler og aaaaaaalt muligt andet, kan få 
selv den roligste og mest velopdragne hunde til at aktivre alle 
fire poter og gå fra 0 – 100 på ganske kort tid. Her handler 
det dog ofte om, at det er noget vi som mennesker ubevidst 
har trænet dem til - indlært adfærd. Dette punkt kommer vi til 
længere nede på listen.

- 

-VEJRET
En ydre forstyrrelse en skræmmende stor del hundeejere slet 
ikke tænker over. Vejret og i særdeleshed vejrskifte spiller 
en afgørende rolle for vores hundens adfærd. Ikke kun når vi 
taler om hunde, der trækker – men om deres adfærd, agt-
pågivenhed og fokus generelt. Kulde og varme kan ændre 
hundens adfærd og dermed også, hvordan den går på turen. 

Pludselige ændringer i vejret, eksempelvis kraftig vind, 
fungerer som en naturlig advarsel for hunde og mange vil der-
for søge ly. Igen her gør de blot, hvad naturen har lært dem 
og et resultat kan være en hund, der trækker. Accepter det og 
tilpas dig situationen.
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- ANDRE HUNDES UDSEENDE
Ændring i udseende - grundet avl og/eller kosmetiske æn-
dringer – kan gøre din hund mere opmærksom på en bestemt 
hund, end den måske ellers ville være ved netop den race.

- DIG SELV
Frygt, glæde, samarbejde, ansvar og forvirring gennem 
utydelig signalgivning. Det er alt sammen noget, din hund kan 
ændre adfærd af. Er din hund ikke tryg ved at gør med dig, vil 
den måske trække. Er den super glad for dig, vil den måske 
trække. Tager den ansvaret (fordi du ikke evner at gøre det i 
dens optik) vil den måske trække. Sender du mange forvirren-
de signaler, vil den måske trække af ren stress.

Ja, du har med stor sikkerhed lært din hund at trække –
gennem ovenstående og/eller uhensigtsmæssig leg, dårlig 
kommunikation eller manglende korrekt træning. Men som 
nævnt under ”ting i bevægelse” kommer vi til dette punkt 
længere nede.

5 – INDRE FORSTYRRELSER
Som om det ikke var nok med alt omkring hunden og alt ude-
fra – så er der også ting inde i hunden, der kan gøre, at den 
trækker:

- TRANG TIL TOILET
Har du nogensinde skulle tisse frygteligt meget - men er 
blevet bedt om lige at forholde dig i ro eller modtage og forstå 
indviklet information? Og var det nemt for dig at holde fokus - 
nej vel? Tænk lige over det, næste gang du tager hunden ud 
og den trækker i starten.........

- SMERTE
Mange tror af en eller anden grund, at deres hunde ikke kan 
have smerter. At de ikke kan have ondt – og logisk set, er 
dette naturligvis ikke sandt.
Smerter spiller en stor rolle hos 99% af alle hunde (hundee-
jere), der står med udfordringer i hverdagen. Det er ikke et 
spørgsmål om, hvorvidt din hund har en ømhed eller smerte – 
det er mere en spørgsmål om, hvor slemt det er. 

Alle mennesker har på et givet tidspunkt har ondt i ryggen, 
skulderen, knæ eller hoved og det samme gælder vores kære 
hunde. At en skræmmende stor del af danske hundeejere så 
stadig udtaler at ”min hun ville vel fortælle mig, hvis den hav-
de ondt” er en anden snak. De har jo til dels ret – hunden vil 
givetvis forsøge at vise ubehaget, men her skal der jo så også 
tages højde for, hvor godt et kendskab den enkelte hundeejer 
har til hundesprog og patologi.

Til det kommer også, at mange hunde ikke viser tegn på 
smerte (bevidst), da det vil være en svaghed. Det kan variere 
mellem race, alder, køn og desværre også på des erfaring 
med at forsøge netop at tage kontakt til os og måske ikke 
opnå noget ved det.

En hund i en ubehagelig situation (frygt for ejer, smerte fra 
kæde, antitrækseler og lign) vil forsøge at øge afstanden til 
dette – måske ved at trække væk.

- SULT/TØRST (FODER MED HØJ ENERGI)
Absolut også noget, der spiller en stor rolle og som er en 
indre forstyrrelse. Tag et godt kig på det foder, du bruger – er 
der fyldt med energi. Så trækker din hund måske mere. Er 
den tørstig og har set vand, så trækker den måske derhen.

- STRESS
Her er der tale om næsten alle ovenstående punkter – og så 
den mulige indlærte adfærd, som vi (som flere gange lovet) 
kommer til nu.

6 – INDLÆRT ADFÆRD
Den her deler ofte vandene og det er helt fair! Men begynder 
man først at tænke over det - virkelig se det udefra og objek-
tivt, logisk og nysgerrigt tænke over det – så vil langt de fleste 
hundeejere godt kunne se, at vi ofte selv har trænet hunden 
til mange af de ting, vi måske senere i livet synes er nærmest 
utåleligt irriterende, og her er grundene:

- UHENSIGTSMÆSSIG LEG
Hvis du gerne vil lege med dig hund, skal du have stor ros!! 
Det er fantastisk, at bruge tiden med sin hund og endnu 
bedre at vælge at stimulere den. Men husk på, hvad ved hun-
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den, du stimulerer! Men når du vælger at lege med din hund, 
er at afgørende at du ved, hvad legen gør. 

Du bør træne og stimulere de egenskaber, du ønsker, 
hunden lærer at kende, skal kunne og derfor også bliver taget 
i brug i hverdagen. Der bør igen her ses på den enkelte races 
oprindelige brug , dens naturlige egenskaber, dens alder og 
også her tages højde for eventuelle smerter og/eller sygdom.

Leg er ikke bare leg. Du kan godt kaste en bold eller en 
pind til din hund i haven hver dag – men hvilken funktion har 
denne leg? Hvad træner det? Hvad stimulerer det? 

Det betyder ikke, at lige din hund ikke må have bolde eller 
træktov – men bare, at du skal vide, hvad det gør både men-
talt og fysisk. Èt kast med èn bold èn gang KAN udløse så 
stor en mængde (akut produktion) af adrenalin og dopamin, at 
det kan måles i hundens blod i mellem tre og seks døgn efter.

Tænker du over det? – godt!! For det er netop det, jeg og 
andre der arbejder med hunde til dagligt gerne vil have dig til. 
At tænke over tingene… At kende de mulige konsekvenser – 
og først derefter tage et bevidst valg.

Nogle få racer er helt ok med det høje stressniveau – men 
det er en meget lille procentdel. Og det behøver jo ikke være 
gennem leg. Det kan også være ungerne, der løber rundt – 
hvilket de for pokker også skal have lov til – men hvor man 
som forældre så kunne lade hvalpen søge foder et andet sted 
i hjemmet, i stedet for at lade den jagte dem.

Èt kast med en bold èn gang 

KAN udløse så stor en mængde af 

adrenalin og dopamin, at det kan 

måles i hundens blod i mellem tre 

og seks døgn efter.

- MANGLENDE TRÆNING
For netop det at skille tingene lidt ad, kan være en god ide 
– plads til alle parter på hver deres præmisser. Altså så det 
kommer alle til gode både i øjeblikket, men jo også senere 
hen, når hvalpen er blevet en voksen hund, og ungerne hos 
naboen så ikke synes, det er så sjovt at blive jagtet af en stor 
hund. Den er egentlig bare glad og har jo lært, at det var det 
rigtige at gøre – men det kan give problemer.

Træning af uhensigtsmæssige ting er en side af det – slet 
ikke at træne, er bestemt også en afgørende faktor, når det 
kommer til hunde, der trækker (eller på anden måde udviser 
uønsket adfærd).

Ca 45% af alle danske hundeejere kommer aldrig på en al-
mindelig træningsplads. Det er simpelthen bare ikke i orden!!! 
Enhver hund har da fortjent at komme i skole. Og om end jeg 
har mange dygtige kursister, har jeg ikke endnu mødt bare en, 
der ikke har lært mindst en ny ting under et træningsforløb.

Træning gir øget relation – hvilket mindsker trækken. 
Træning gir øget samarbejde – hvilket mindsker trækken. 
Træning øger forståelsen for din hunds signaler – hvilket 
mindsker trækken.
Jeg leder oprigtigt efter grunde til ikke at møde op på en 
træningsplads – og jeg kan helt ærligt ikke finde nogle!! Fair 
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nok, nogle bruger prisen, afstanden, vejret eller tiden som 
begrundelser – men beskriver det ikke nærmere de fornuftige, 
ansvarlige og grundigt gennemtænkte grunde til så ikke at få 
en hund i første omgang?

7 – HUNDENS HISTORIK
Før i tiden var det ”bare” hvalpe – men i dag er det moderne 
at få gadehunde og internathunde hjem. Og igen – stor ros 
for at tage denne rolle!! Men med denne rolle følger også en 
meget stort ansvar. For der er en historik hos disse hunde. Og 
også her må det desværre konstateres, at en uhyggelig stor 
mængde hundeejere vælger træningen fra, fordi de i deres 
optik nu har ”reddet” hunden og at den derfor pr automatik har 
et godt liv. 

Her ligger i min optik et meget stort ansvar hos de foreninger, 
der formidler hundene – for jeg har kun set en kontrakt fra en 
forening med eksempelvis gadehunde, hvori der stod skrevet, 
at deltagelse til hundetræning og/eller besøg af en certificeret 
adfærdsspecialist var et krav. Ansvaret ligger ikke et sted – 
det ligger hos alle, der har noget med hunden at gøre…

FØRST KRAVLE, SÅ GÅ OG SÅ LØBE
Man kan godt lære en hund ikke at trække – men det er ikke 

pointen. Hvis du er nået dertil, at du ser dig nødsaget til at 
lære hunden ikke at trække – fordi den trækker – så er det 
her, du skal spole tilbage og se på, hvordan det er kommet 
dertil i første omgang. Du skal se på, om det basale fra træ-
ningen er gjort i passende omfang (øjenkontakt og dermed 
relation) og i det hele taget er gjort korrekt.

Det er et skridt ad gangen og man skal nu en gang lære at 
kravle og gå, før man løber. Og er du faldet, må du altid ringe 
til mig – jeg gør mit bedste for at hjælpe dig og din hund 
tilbage på sporet: www.lupohundecenter.dk
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