”Plötsligt hade jag en hund som var träningsvilligare än någonsin!”
”Daisy och jag hade kommit till en fas i träningen när ingen av oss tyckte det var roligt,
allra minst Daisy! Hon gick en meter bakom mig och såg allmänt slokig ut.
Jag fick slita med lock, pock och prat hela tiden och inte blev det bättre av det! Jag kände då att
jag hade två val, antingen sluta träna eller försöka hitta något annat som kunde göra
henne gladare när vi tränade.
Jag började googla runt och läsa på lite mer om klickerträning, fick veta att det var så
Linnébygdens Hundägarförening tränade så jag tog kontakt med dem och vi hade en allra första
privat lektion. Först var jag lite tveksam, kan verkligen ett litet klick påverka vovven så och tänk det
gjorde det! Det tog inte lång tid förrän Daisy fattade vad det handlade om. Plötsligt hade jag en hund
som var träningsvilligare än någonsin!
Detta har gjort att både Daisy och jag riktigt längtar efter när vi ska träna. Det är ju så kul!
Dessutom finns det så många övningar vi kan göra med hjälp av klickern, träningen blir väldigt
varierad. Det finns bara positiva saker att säga om att träna med klicker, som LHF gör.
Daisy visar en sådan glädje för att träna och kontakten mellan oss blir hela tiden bättre och bättre.
Det man lärt in med klicker, det sitter fast i hundens huvud.
Det är så härligt att se när Daisy gör våra olika övningar med en sådan glädje. När jag tar klickern här
hemma och vi ska ge oss ut, då är hon så fantastiskt glad och förväntansfull! Daisy vill inget annat än
att jobba, matte kan inte skynda sig fort nog ut.
Det är också en härlig känsla för mig att veta att Daisy gör saker för att hon verkligen vill, hon gör det
av glädje inte av tvång! Att träna med klicker gör att man får en glad, stimulerad, harmonisk och
träningsvillig hund. En hund som känner sig trygg att träna med sin matte/husse, som inte behöver bli
utsatt för arga röster, ryck och slit i kopplet. Som inte vill något annat än att göra rätt, som inte tröttnar
på att träna och det allra viktigaste, som tränar och gör rätt av ren glädje!
Min önskan är att så många hundägare som möjligt ska upptäcka hur fantastiskt bra det är att
klickerträna sin hund. Inte bara för att det ska gå bättre på tävlingar utan för att hunden får en sådan
positiv stimulans!”
/Agneta och Daisy

