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Du skal starte samliv med en ny hund
- valp eller voksen. Hunden kjenner
ikke behovene dine og forstår ikke hva
som gjelder. Kanskje forstår dere ikke
hverandre i det hele tatt.

Det skal

Yære gØy å ha hund, så vær

overbærende overfor det meste.
Prioriter bare noen få adferder som du
skal jobbe med om gangen. For noen
er det viktig at hunden ikke skal hoppe
opp i møbler eller hoppe opp på folk.
For meg er ikke det viktig i det hele tatt.
Men det jeg har prioritert med alle de
fire shibaene jeg har hatt, er at de skal
komme når jeg roper, at de skal gå tur
med slakt bånd, og at de skal kunne <bli>.
Hundene mine har ikke vært perfekte på
disse prioriterte områdene. Men de er
dyktigere enn de fleste til å (bli> når jeg

går i fra dem. De kan virkelig <bli>.Jeg
innbiller meg ikke et sekund at dette er
fordi jeg er så eksepsjonelt dyktig som
trener. Det er rett og slett et resultat
av min lidenskapelige interesse for
fotografering! Jeg prøver og prøver hele
tiden å ta <<det perfekte bildeu. Og jeg
klarer det jo ikke. Så jeg prøver ennå en
gang. Og hver eneste gang jeg prøver, må
hundene stille opp.
På tur kommer vi til en vakker utsikt, og
jeg vil ennå en tang prøve i få et bilde av
hundene foran dette vakre landskapet. Så
de må være i ro, oftest sitte. Som valper
har de reist seg med en gang, og vi har
prøvd igjen. Om og om igjen. Gradvis har
de holdt seg i ro lengre. Og lengre. Eller
jeg vil prøve å ta et bilde der de løper.
Da ber jeg dem bli værende foran et

oversiktelig sted mens jeg går i forveien.
Så gjør jeg kamera klar til fotografering
før jeg roper <kom>. Og når de kommer
løpende, trykker jeg ned utlØseren. Derte
hadde ike vært mulig hvis ikke de kunne
bli værende mens jeg gikk i forveien.
Jeg er kritisk, så de aller fleste bildene
blir forkastet. Men hundenes trening i å
<<bli> er likevel ikke forgjeves. Den blir en
ny repetisjon.
Jeg har overført denne <<bli>-adferden
til steder med flere andre hunder.
Fotolidenskapen min har ført til at
hundene mine kan bli værende i ro uten
å bindes under shibaklubbens treff mens
jeg flere meter unna fotograferer en helt

ligger, er et fett

for meg.Vi skal ikke dele

ut stilpoeng. Men jeg tenker at det er

fort gjort at den begynner å bevege seg
etter en stund hvis den står.Vi har begynt
treningen i å (bli)) hjemme på stuegolvet.
Men vi hadde ikke trent like mye hvis det
ikke hadde vært for fotografering ute på
tur.
Men denne artikkelen handler ikke om
trening i seg selv. Den handler om å

prioritere noen få områder; og hvor mye
lettere det er å trene mye og systematisk
hvis du kombinerer det med en eller
annen lidenskap. Da tenker du ikke på
det som trening. Du bare gjør det.

annen hund.
For å komme dit at hunden kan bli,
må den kunne et par andre ting først:
kontakt er en forutsetning for at den skal
få med seg hva du vll. Og leg innbiller
meg at den bør kunne sitte eller ligge
for å bli værende. Om den sitter eller
10

l1

