Megan

Fra hvalp
til lydighedschampion

Engelsk springer spaniel Megan (Happy
Leans Brown Sugar) indtog vores hjem 29.
juli 2003. Det første år blev hun trænet af
min kone Kirsten i Spanielklubben, derefter
overtog jeg. I juni 2005 bestod Megan
dressur 1, og i juni 2006 dressur 2, og blev
prøvevinder ved region 2’s skue.

eller bukke sig ind over hunden for at
fremtvinge en dæk.
• Godbidder var forbudt og betinget
forstærker (klikker) et ikke eksisterende
begreb.
August 2006 begyndte Megan og jeg
lydighedstræning hos DKK, og kom for
første gang til at arbejde med klikker. Jeg
oplevede bl.a. at Megans ikke særlige gode
apport pludselig blev en favoritøvelse.
Der er meget højere krav til præcision i
lydighed end i dressur. Så det krævede en
del træning før vi april 2007 fik 1. pr. i LP1.
September 2007 fik vi 1. pr. i LP2 og næste
mål var så LP3.

Region 2’s skue 25. juni 2006, prøvervinder
i dressur 2 (foto: Maybritt Jørgensen)
Træningen var ”traditionel”, hvilket bl.a.
indebar:
• Fysisk håndtering var tilladt, fx anvendelse
af linen til at styre (rykke) hunden, trykke
hunden i plads eller dæk, tvinge apporten i
munden osv. Hunden udførte adfærden fordi
den så slap for noget ubehageligt (negativ
forstærkning) “eller ophørte med adfærden,
fordi den blev udsat for noget ubehageligt
(positiv straf).
• Kraftige verbale og kropslige kommandoer
var tilladt, fx råbe ”Nej!” ved uønsket adfærd
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DKK’s internationale lydighedsprøver i
Brøndby 15. september 2007, 1. pr. 1. v. i
LP2 (foto: Camilla Dinesen)

Jeg måtte erkende, at vi simpelthen ikke var
gode nok til LP3 fordi præcisionskravene
var så meget højere.
I september 2007 lærte jeg Hund & Træning
at kende og begyndte på et konkurrencehold
med Megan. Og den træning var en
øjenåbner af de store! Jeg lærte vigtigheden
af at indøve grundelementer rigtigt fra
starten og så opbygge øvelserne derfra.
Det, som var “godt nok” på de første trin af
lydighedsprøverne, var absolut ikke godt
nok i LP3 og Eliteklassen Det var en stor
mundfuld at erkende, at grundlæggende
øvelser som fri ved fod, plads og stillingsskift
skulle aflæres og indøves korrekt fra
bunden.
Og her stiftede jeg bekendtskab med
klikketræning for alvor. Udgangspunktet for
klikkertræning er at hunde (eller dyr i det
hele taget), ikke gør noget for at tilfredsstille
deres fører, men for at opnå noget, de
gerne vil have, eller for at undgå noget
ubehageligt. Der er fokus på at belønne rigtig
adfærd, fordi det øger sandsynligheden for
at adfærden gentages. Klikkeren bruges
som betinget forstærker, dvs. et signal, der
som udgangspunkt er uden betydning, men
som vi lærer hunden altid efterfølges af en
primær forstærker (fx en godbid). Herved
kan forstærkningen times mere præcist (klik)
og fortælle hunden at den får en belønning
bagefter (godbid).
I
indlæringen
af
øvelser
bruges
forstærkeren meget, efterhånden reduceres
forstærkningen, og bruges selvfølgelig ikke i
konkurrencer mv.
Jeg træner nu udelukkende med klikker og
har opnået betydelige forbedringer.
I maj 2008 fik Megan sin første 1. pr. i LP3,
juni 2008 den anden.

Dansk Collie Klubs lydighedsprøver ved
Rishøj Hallen i Køge 25. maj 2008 1. pr. 3.
v. (foto: Vicky Bjerring)
Jeg troede at vi lå på et niveau, så vi
bare kunne få den sidste 1. pr. Det gjorde
vi ikke. Der gik yderligere fire prøver før
vi 13. september fik den tredje 1. pr. - og
dermed blev Megan DKLPCH, Dansk
Lydighedschampion.
Mit mål med Megan er at hun skal opnå
en præmiering i Eliteklasse; det bliver ikke
nemt, men jeg tror det bliver sjovt for os
begge at arbejde mod målet.
Jeg er blevet grebet af lydighed, og er
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derfor i gang med Hund & Trænings
klikkertræneruddannelse, for selv at
kunne undervise i klikkertræning. Og som
overbygning skal jeg til maj 2009 træne i 5
dage hos verdens førende klikkertræner Bob
Bailey, og klikkertræne høns. Jeg véd fra
andre, der har deltaget i kurset, at træning

af hund vil synes meget enkel derefter.
PS: Jeg har spurgt i DKK, men de véd det
ikke. Er der nogle af dette blads læsere der
véd hvornår og hvilke engelske springer
spaniels der er blevet DKLPCH?
Skriv gerne til:
paul@lysholdt-consulting.com.

DKK’s internationale lydighedsprøver i Albertslund 13. september 2008 1. pr. og dermed
DKLPCH (foto: Camilla Dinesen)
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