FLOCKMENTALITET/LEDARSKAP
Ledarskapet måste man förtjäna och bevisa
genom sina handlingar mot hunden.
För hunden, precis som vargen, väljer alltid
sin ledare.

Hunden är ett flockdjur, precis som sitt ursprung,
Vargen. När du skaffar dig en hund blir du och din
familj hundens flock, men räcker det för att
tillgodose alla din hunds behov?
Svaret är inte så enkelt som man först kan tro. Visst kan du och din familj tillgodo se
hundens behov, men det kräver en hel del av dig som ägare. Först och främst behöver
hunden en flockledare. Som flockledare är det du som styr hundens liv i alla lägen. Du
måste agera med ett lugn i alla situationer, sätta gränser för vad som är tillåtet och
vad som inte är ok. Ovanpå detta ska du fostra, aktivera, belöna och leka.
Det finns olika sorters flockledare, här beskriver jag tre typiska ledare.
Först har vi har den auktoritära ledaren.
Väljer du att bli sådan är också risken att när du vill ha gosestunder
med din hund att han eller hon flyttar på sig för att ge sin plats till dig.
Det mysiga och trevliga försvinner lite för att ersättas med enbart
respekt för dig som flockledare. Den auktoritära ledaren är den som Inte
tillåter att hunden går in eller ut före sin flockledare, har kadaverdisciplin
i alla lägen. Det är fot, komma direkt på inkallning, vänta på
flockledarens tillåtelse i alla lägen. Kort sagt han/hon styr hunden med järnhand.
Detta passar för vissa hundar som av olika anledningar måste kunna dessa saker.
Här hittar vi också den positiva lekfulla ledaren. Den som med glada tillrop och
belöningar hejar på sin hund i alla lägen . Leker och stojar och inte bryr sig så mycket
i det här med lydnad. Möjligheterna är då att man får en hund som i
vardagslivet blir lite osäker i vissa lägen. Hunden känner att den
ibland måste ta tag i situationen själv då matte/husse Inte klarar av
det. Hunden blir också kontaktsökande för belöningar i alla lägen.
En sådan ledare curlar ofta sin hund. Löser problemen åt sin
hund istället för att låta den lösa sina egna problem.
Den här sortens ledare är ofta den som känner ånger eller
skuld över en tillsägelse, med tankar som: Nu kanske Inte han/hon
tycker om mig osv. Den positiva lekfulla ledaren tror alltid sig veta att hans/hennes
hund är en känslig varelse som blir ledsen och nedstämd av en tillsägelse. Han/hon
tror sig också veta att ”min hund är för svag, rädd eller nått annat för att kunna vara
med andra hundar.” Den här ledaren förmänskligar ofta sin hund, ser den mer som ett
barn än en hund.
Sen har vi den ledare som jag förespråkar, en blandning av de två ovanstående
kryddat med lite extra. Den starka ledaren. En person som ser vardagslydnaden i
första hand, som aktiverar sin hund med både arbete och lek. Låter hunden själv lösa
problem. En ledare som är trygg inom sig själv och har ett lugn som speglar av sig på
hunden. Som stark flockledare bjuder man på sig själv ibland. Låter hunden få ta
plats, leka och busa med dig. Inget är mera perfekt än en brottningsmatch med din

valp eller vuxna hund, Du stärker banden mellan er. Kom ihåg att det är du som
ledare som bestämmer när leken börjar, hur mycket man leker och när det ska sluta.
Man mister Inte hundens tillit bara för att man bjuder på sig själv, snarare tvärtom.
Belönar gör man med klappar och kel. Vardagslydnad ska aldrig behöva belönas
(utom under inlärning) eftersom detta är något hunden ska göra och ska tas för givet.
Belöningar ger man under inlärning eller när hunden gör saker som inte faller under
vardagslydnad, som t.ex olika tricks. En bra ledare vet när det
behövs belöning, och slösar Inte med det. Bästa belöningen för
hunden är att få vara med sin ledare och sin flock.

Att tänka på oavsett vilken ledare du är/vill bli: Som du beter

dig i olika situationer formar din hund. Ett exempel är följande. Du
är ute och promenerar och ska korsa en trafikerad vägen. Du
skyndar på stegen över och kollar oroligt från sida till sida när du
korsar vägen. Vad händer? Du får en hund som kommer att dra när du är på väg
över. Varför? Jo du har sänt ut signaler med din oro, och din fartökning som hunden
uppfattar som en fara. Vad göra? Stanna, få hunden att sitta, titta som vanligt åt
bägge håll, och promenera sedan över som vanligt. Ska du korsa en väg utan
övergångsställe, vänta då hellre en stund tills det är helt klart och gå över i vanlig
takt.
Detta är bara ett exempel ur vardagslivet som kan påverka din hund. Alla dina beslut
och hur du är när ni är tillsammans reflekteras på din hund i någon form.

Nu har vi en flockledare, nu behöver vi en flock. Vad består den av då? Ja, allt

från en person till så många som finns i hundens närhet.
Hunden ska stå längst ner i hierarkin får man alltid lära sig. Hur får man till detta
då? Genom att ha en stark flockledare så faller allt på plats. Ingen hund är
intresserad av att klättra uppåt om den inte känner att den måste detta pga ett dåligt
ledarskap.

Är allt detta tillräckligt för hunden? Vi har en stark ledare, en flock, aktiviteter

genom arbete och lek..Jag hävdar att det behövs ytterligare ett komplement, något vi
inte kan ersätta. Nämligen Andra hundar, nu menar jag inte en lekkompis som man
träffar då och då, utan ett gäng hundar som regelbundet träffas under längre stunder.
I flocken kan din hund utvecklas, lära sig att visa hänsyn ta för sig etc. Hunden
utvecklar sitt sinne att läsa att hundar, få busa och leka på ett sätt som vi inte kan ge
dem.

Kan vi människor inte ge vår hund detta utan att behöva blanda in andra

hundar då, min hund kan ju bli skadad?
Nej, vi kan ersätta detta till en del, men Inte till 100%. En hund kan inte dö om den
inte har en hundflock såklart,men om den får chansen blir den en harmonisk och hel
hund.

Kommer hundarna att själva utse en ledare bland varandra när man sätter

ihop dem? Svaret är både ja och Nej. Om det bland människorna finns en stark
flockledare så kommer hundarna inte att söka en ledare bland varandra. Visst kommer
det att finnas en hierarki, men den kommer att vara marginell, så länge flockledare
styr flocken lugnt och tryggt.
Vi bodde i Spanien under en tid, på ett ställe där man tog hand om utkastade,
misshandlade hundar etc. Där på gården vistades ett antal hundar som man Inte

kunde ha i boxarna. Det var mellan 12 och 18 hundar. Där fanns en flockledare bland
gårdshundarna som styrde de andra. När vi flyttade ditt vistades vi alltid med dessa
hundar och det tog inte lång tid förrän vi var de nya flockledarna på gården. Vi hade
aldrig några problem att styra dessa hundar på promenader uppe bland bergen. De
följde naturligt utan koppel eller rop.
Idag driver vi ett hunddagis på samma vis, med en stor uteplats där alla hundar vistas
tillsammans och leker och busar. Vi har aldrig haft några problem då hundarna vet och
underkastar sig att det är vi som styr.

Det finns ingen anledning att överdriva ledarskapet. En hund som lyder ett

enkelt ”nej” och fått lära sig vad som är rätt och fel och vet vilka regler som gäller har
inget behov av att sätta sig över dig eller klättra i rang. Hundar är till skillnad från oss
människor inte karriärister. Med sunt förnuft kommer man långt både med människor
och djur.
Ledarskap är inget man går ut och tränar lite då och då, det formas hela tiden av hur
man hanterar alla situationer tillsammans med hunden som uppstår i vardagen.
Det är inte ledarvargen som sprätter omkring i vargflocken och signalerar att det är
jag som bestämmer. Utan det är undersåtarna som visar med sitt kroppsspråk att jag
är underdånig och du är min ledare. Om du har en hund som när den hälsar på dig
har långa mungipor (ler), lägger öronen bakåt och viftar lågt med sin svans så har du
en hund som signalerar med hela sin kropp att du är min ledare. Om hunden också
tar åt sig när du säger till den och sjunker ihop lite och ”tittar under lugg” och har
tillbakalagda öron då har du inga problem med vem det är som är ledare – det är du.

Vilka hundar kan ingå i en flock? Alla hundar är svaret, med vissa undantag.

Små, medel och stora kan alla vara tillsammans, för vare sig man är en liten pudel
eller en stor dobermann så är alla hundar!!
Hur styr man flocken då? Som ledare tillåter du vissa saker medan andra är
förbjudna. Du bestämmer hur länge en brottningsmatch får pågå. Här kan man träna
genom att bryta en lekstund efter en viss tid. En stark ledare läser av hundarna och
ser till att de hundar i flocken som vill vara själva för att inspektera får göra detta.
Man håller ett vakande öga över allt och alla. Ibland kan man inbjuda själv till lek,
men bör låta hundarna i första hand få leka med varandra. Om någon morrar åt
den andra då? Här får man skilja på ett morr och ett morr. Flocken fostrar, och en
morrning är ett sätt att tala om att nu är det nog, och de allra flesta hundar nöjer sig
med detta och backar bort från situationen. Bollar och pinnar då, kan man ha det?
Alla hundar kan lära sig att samsas om dessa saker utan problem. Uppstår en konflikt
så är det du som flockledare som får gripa in och skipa rättvisa. Detta görs med ett
tydligt nej, och bestäm sedan vem som har rätten till bollen/pinnen, Här kan du
antingen ge den till någon av hundarna eller helt enkelt ta den i besittning själv.
Oavsett hur du gör anser hundarna att rättvisa har skipats av dig som flockledare.

Hur introducerar man en ny hund i flocken?

Man låter den nye medlemmen få
träffa någon av de starkaste personligheterna först. Efter detta kan man sedan
introducera den för olika karaktärer som finns i flocken. När den fått träffa några
stycken så låter man hunden få träffa resten av flocken. Här är det du som flockledare
som bestämmer hur hälsningsfraserna ska gå till. Du ska kunna se när den nye
hunden blir obekväm osv. Efter en stund är nyfikenheten stillad och allt återgå till det
vanliga i flocken. Kom ihåg att det kan ta lite tid för flocken och även den nya hunden
att vänja in sig. I början kan han/hon bli lite utanför, men då kan du som ledare
uppmuntra till lite lek, eller kel. På så vis visar du flocken som ledare att du accepterat
den nye, och då brukar det lossna.

Till sist vill jag påpeka att detta är inte skrivet för att moralisera utan mera en skrift
för att få alla att förstå lite varför din hund blev och gör som den gör. Det finns ingen
patentlösning då alla hundar är individer. Man kan alltid läsa och få vägledning i
böcker och på Internet om just sin ras som man köper. Oavsett vilken ras du skaffar
dig finns det vissa egenskaper som automatiskt följer med. Ju mer du lär dig om
rasen innan du får hem din hund, desto mer kommer du att förstå varför den gör si
och så.
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