Kjærlighet og berøring



Trygghet (også en
trygg plass i huset som
er bare hundens.
Spesielt viktig i familier
med små barn!)



Fysisk og mental
stimulanse



Dyrlege



Valgfrihet



Søvn og ro



Godt fôr, vann



Stell



Regler



Selskap



Sosialisering



Miljøtrening



Å føle tilhørighet til
familien

Linda Rolijordet
Tlf.: 90610078
E-post:
hundetrenerlindarolijordet@outlook.com



I samarbeid med Innlandet hundesenter

Hva trenger en
hund?

Unghund

Husk at unghundperioden går
over. Ikke gi opp treningen
selv om den ikke gir noen
resultater der og da! Du vil
ha igjen for det i lengden.

La det lønne seg for hunden å
være i ro når den er inne eller
sammen med andre hunder!

Hva skjer
Unghundperioden begynner rundt 4-5 måneders
alder. Nå har den en vokseperiode, og
voksesmerter kan være en årsak til uønsket atferd.
Tannfelling er gjerne i denne perioden, derfor kan
kløe i tenner og tilvoksing av nye tenner gi seg
utslag i biting og tygging.
I unghundperioden er det opptil syv ganger mer
hormoner i omløp enn hos en voksen hund. Den
har lav konsentrasjonsevne og i perioder kan det
være umulig å oppnå kontakt. Å teste grener og
lekesloss er vanlig og viktig for å utvikle språk.
Hunden kan også ha en fryktperiode nå. Den kan
plutselig bli overbeskyttende ovenfor mat og leker.
Her er det viktig å ikke belønne frykten.
I denne perioden skal de utforske og lære, og
deres senere sosiale evner vil baseres ut fra
tidligere erfaringer. Derfor er sosialisering viktig.
Husk at ikke all sosialisering er god sosialisering!

Trening av unghund
En unghund vil ha lav konsentrasjonsevne og vil ikke
kunne fokusere på samme ting lenge av gangen. En
del av årsaken er alle hormonene som hele tiden
forstyrrer.
En hund vil alltid gjøre det som lønner seg best for den
selv. Belønn riktig atferd og ignorer uønsket! Hunden
lærer via assosiasjon.
Tren i korte økter og tren på det dere kan fra før. Det
er vanskelig for hunden å lære noe nytt i denne
perioden! Husk å ta gode pauser.

Kontakt oss
Linda Rolijordet
Tlf.: 90610078
E-post: hundetrenerlindarolijordet@outlook.com

