MENTALITET OCH AVEL I FOKUS
Den 13 maj 2012 anordnades en föreläsning med temat mentalitet och avel
i Medåker, strax utanför Arboga.
Föreläsningen och medlemsmötet
var anordnat av Pinschersektionen
i samarbete med uppfödarkåren (anslutna till sektionen) i Sverige.

Inbjudna föreläsare var etolog, författare
och biolog Lars Fält samt Bodo Bäckmo
från Pinschersektionens avelskommitté. 16
st åhörare från olika håll i landet hade tagit
sig till föreläsningen denna soliga söndag.
Socialiseringens betydelse
Lars Fält började dagen med att berätta om
olika problembeteenden hos hund samt om
olika möjliga utlösande faktorer till dessa.
Lars pratade om vikten av social träning
med valpar men även hur viktigt det är för
den unga hunden! Social träning och miljöträning ska vara en del av träningen upp
till minst 1 års ålder.
I många fall av ”problembeteenden” visar det sig att den sociala träningen saknas
hos hunden av olika anledningar.
I vissa fall kan det bero på att hunden
lever i en flock med andra hundar och därmed går miste om att bli socialiserad utan
stöd från familjens övriga hundar. Valpen
lär sig då inte att ta egna beslut - utan förlitar sig på de äldre hundarna.
Leka på rätt sätt
Lars berättade vidare om hur viktigt det
är att leka på ”rätt sätt” med sin valp/unghund/hund. Intensitetsnivån ska vara lagom och på en tillfredställande nivå. Inte
för mycket och inte heller för lite.
Lek gärna dragkamplekar, men vrid inte
på trasan med smalnosiga raser! Deras nosar är inte tillräckligt starka och vridmomentet blir då obehagligt och dom släpper.
Relationen till hunden
En sak man bör vara försiktig med är bestraffningar, hunden kan lätt koppla ihop
bestraffningen till annat än vad som var
avsikten. Använd belöningar utefter hundens behov vid det tillfället, alltså variera
belöning efter situation.
Om man vid träning bestraffar chockartat är det vanligt att man slår ut korttidsminnet hos hunden, den förstår inte varför
den gjorde fel eller vad som gick snett.
Det kan bli samma effekt vid belöning.
Om vi belönar stort och översvallande med

något som hunden gillar väldigt mycket, tex
massor med godis för att hunden ÄNTLIGEN gjorde rätt, så kan samma fenomen
uppstå. Den minns inte ett skvatt av vad
som hände innan korvbitarna regnade ner
framför den. Belöna i proportion till prestationen så uppnås bäst resultat och din
hund förstår dig.

Rädslor

När man har en hund med mycket rädslor
(notera att rädsla är nödvändigt för överlevnad), är det viktigt att man som ägare
agerar självsäkert så att hunden får en bra
förebild i sin ledare.
Visa hunden ”du kan luta dig på mig - jag
tar hand om det här!” - LITA på mig.
TÄNK PÅ HUR DU AGERAR - sänd
inte ut varningssignaler till valpen, då de
kan vara utlösande faktorer för rädsla.
Trygghet är en grundsten för en god
relation, hunden måste kunna lita på sin
förare.
Ledare och ledarskap
I en flock försöker individerna alltid passa
in då flocken tjänar på att samarbeta.
I olika situationer leder olika individer
flocken. Man kan fråga sig om ordet ledarskap ibland ger en negativ känsla, kanske
kan ”ledarroll” passa bättre i förhållandet
till hundar? Man kan se det ur de leddas
synvinkel, vad vill de ha för ledare? Om
hunden fick välja ledare, hade den valt
mig? Fokusera på ett ledarskap i harmoni,
konfliktfri relation.
Fundera på varför du och din hund
hör ihop - vad gör eran relation speciell?
(Exempel som togs upp: taktila signaler,
blickar, ligga i närheten, gå tillsammans,
förväntan osv.)
Hundens självsäkerhet kan tränas genom
att ge den mer miljöträning, lära den kropps
och muskelkontroll (balansövningar tex).
Nedärvning av personlighet
Själva personligheten ändras inte över tid,
en hund kan vara tex. ängslig, nyfiken,
lekfull, social. De grundläggande personlighetsdragen är viktiga att klargöra inför
avelsvärdering av individer.
Om en ärftlig faktor, tex rädsla, nedärvs
som en liten behöver ”retningen” vara
stor för att få en utlösande rädsla.
Om en ärftlig faktor tex rädsla nedärvs
som stor, behöver ”retningen” vara liten

för att få utlösande rädsla.
När hunden blir rädd påverkas en central
del i hjärnan, hunden brukar vilja försöka
fly från det som skrämde den. Vilket skulle ”lösa problemet”.
I dagens samhälle måste hundar hållas
kopplade vilket gör att de inte kan fly från
sina rädslor - vilket kan leda till ängslighet, fruktan, fobier, ångest osv. men i botten är det oftast rädsla.
MH-statistik
Bodo har arbetat fram ett system för att
hitta personlighetsprofil för pinschern ur
ett MH-perspektiv, baserad på generella
faktorer och Lars Fälts förighetsmodell.
Hans sammanställning visar att den genomsnittliga pinschern är en väldigt rolig
och trevlig hund att äga.
De som ställer till det för sina ägare är de
individer som avviker från det som är den
”normala” pinschern. Många pinschrar
har under senare år avlivats på grund av
mentalitetsproblem. Pinschern tillsammans med dvärgpinscher leder statistiken
gällande rapportkod A inom SSPK:s raser.
Bodo har sammanställt data från alla raser och tyvärr är det så det ser ut.
VARFÖR?
- är det mentala problem hos hunden?
- är det kombination av hund + ägare
(miljö)?
- Säljs det hundar med ”fel” information
om rasen? (Valpköparen får inte det denne
förväntar sig).
Rasen har blivit ganska populär och fler får
upp ögonen för den. Men är pinschern en
ras för alla? Kan det vara så att valpköparna
får en felaktig bild av rasen och på så sätt
gör ett felaktigt val av ras?
Bodo poängterade att uppfödarna måste
hitta verktyg och använda dessa för att
komma framåt i detta arbete. Det är viktigt
att uppfödarna ger valpköparna underlag
för att välja eller välja bort pinscher som en
ras som passar för just deras önskemål.
Mötet var en mycket trevlig sammankomst
och alla deltagare var engagerade. Förhoppningen är att uppfödare och medlemmar under hösten återigen ska få möjligheten att träffas och fortsätta diskutera
mentalitet och avel.
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