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ettersom jeg har blit mer voksen. Jeg setter pris
på variasjonen i årstid; det er alltid noe nytt som
vener. Og mens vi føst snakker om variasjon; dette
blir det siste nummeret av Aussieposten hvor jeg er
redaktør.
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eg håper dere alle har vært rimelig fornøyde
med medlemsbladet i de 3 årene jeg har vært
redaktør; også regner jeg med at en annen flink
ildsjel kommer til å ta over redaktøroppgaven og
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- med oppdateringer, nyheter, historier og bilder.
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Mediene skriver
aldri om oss med
hund!
av Jeanette Sandbæk Håland

JO, det gjør de!
Og dekker ikke avisen din hundesporten din,
så legg til rette for at den begynner med det!
Finn ut hvordan her.
De siste dagene har jeg lest en
del innlegg og kommentarer på
nett som både skremmer meg,
gjør meg trist og provoserer
meg. Lite faktabaserte konklusjoner og en generelt negativ
innstilling til mediene. Hvis det
er så ille – hvorfor ikke gjør noe
med det, framfor å sutre?

Samme annonse bestilt for flere nummer gir 20 % rabatt.
Medlemmer har 50 % rabatt.
NESTE INNLEVERINGSFRIST:
(løpende frist)

TILLITSVERV
i ASKN

et er mye en kan forbinde høst med. Noen
synes at høsten er kald, guffen, våt og fæl og greier ikke å tenke på noe annet enn at de må
vente hele vineren til snøen smelter så de kan få
gått spor med bikkja igjen. Andre koser seg med
å ta nydelige bilder med høstfarger i bakgrunnen,
drikke kakao og ta livet litt med ro før vinteren setter ordentlig inn og det må byttes til vinterdekk og
handles julegaver.
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Forsidebildet viser SEPTEMBER-vinneren av fotokonkurransen på
Facebook: Blacktorn’s Million Dollar Baby og Blacktorn’s PS I Love
You (eget oppslag).
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I tillegg til å være hundesportutøver jobber jeg som journalist.
Derfor har jeg kanskje også et
annet innblikk i/tankegang om
mediene enn «folk flest».

Noe av det som går igjen mest
er at «de gidder aldri å skrive
om oss». En viktig grunn til det
er at hundefolk må bli flinkere
til å tipse om de gode sakene.
Det er andre miljøer gode på,
og det belønnes! Nei, kanskje
kommer ikke mediene hver
gang man tipser, men har man
en god sak å komme med er
sannsynligheten stor. Det er ikke
slik at en journalist kan sitte å
overvåke og vite alt som skjer
– de trenger tips! Tips heller en
gang for mye, enn en gang for
lite.
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“Mediene skriver aldri om oss med hund! (forts.)
Skal klubben din arrangere et stevne, send en mail
med informasjon om tid, sted, kontaktperson, og
gjerne en tekst om hva hundesporten din er, forslag
til lokale utøvere å skrive om, nevn folk med en
spesiell historie som kan være verdt å lese om osv.
Gjør det spennende! Bruk din kjennskap til miljøet
til å gi journalisten en god vinkling på saken sin!
Har en person vært alvorlig syk, men agilityen har
fått vedkommende på beina er det en potensiell
oppslagssak. Er det en veldig ung eller veldig gammel person som driver med agility i klubben din?
Eller et stort talent? Gi beskjed om det i forkant,
og send gjerne med et bilde de kan bruke. Lag en
god pressemelding! En uke før arrangementet kan
det være lurt å kontakte mediet igjen, for å minne
om det som skal skje og ønske dem velkommen. Er
man hyggelig, imøtekommende og hjelpsom med
informasjon minsker ikke akkurat muligheten for
at noen kommer. Det er ikke bare arrangementer
avisene trenger tips om. Si også fra om noen blir
tatt ut på landslaget, gjør det bra på et stevne eller
har en historie å fortelle.
I Åsmarka blandede har vi jobbet med mediene
på denne måten, og MANGE oppslag har det blitt
gjennom årene. Vi har aldri opplevd det som vanskelig å få mediene til å stille opp, men det krever
også at man jobber for det! Det har vært artikler
om oss i regionale og lokale aviser, flere innslag
på radio nasjonalt og lokalt, vi har vært direkte på
både NRK og TV2 for å nevne noe. Og det er ikke
bare mediene her som er spesielt snille. Også andre
steder produserer mediene saker om hundesporten
vår – der folk er flinke på mediehåndtering.
«De dumme journalistene skriver jo bare feil». Ja –
noen ganger blir det feil. Det er ikke enkelt å skulle
være ekspert på alt fra bonitet og fotball til stats-

budjett og agiltyregler. Derfor er det viktig at man
er god på å gi informasjon på en ryddig måte, og
hjelpe journalisten å forstå! Be vedkommende om
å ringe deg om noe er uklart, og si at du godt kan
lese gjennom på forhånd for å luke ut eventuelle
feil. Når saken har stått på trykk eller blitt sendt – gi
gjerne en tilbakemelding på at dere satte pris på at
journalisten kom og gi innspill, ris som ros.
Sist men ikke minst kan jeg ikke unngå å komme
innom dette med betaling på nett. Mange uttrykker
stor frustrasjon over at mediene har begynt å plusse
saker. Kort fortalt gjør mediene dette for å overleve.
Annonsemarkedet som holdt hjulene i gang før
har flyttet seg over til for eksempel Facebook, så
inntektene må i større grad komme fra abonnenter
og kjøp av saker. Det koster å drive journalistikk.
Man skal finne kilder, hente inn saken, ta bilder,
kanskje video, skrive saken, lese over den og legge
den til publisering. Det å lage en korrekt og god
sak er ikke enkelt, og kvalitet koster. Jeg drar ikke
på jobb uten å få betalt, selv om jeg elsker jobben
min. Akkurat som frisøren må ha betalt for å klippe
hår, og mannen i butikken må ha betalt for eplet du
tar med deg hjem.
Hvilke saker mediene prioriterer, avhenger av hvilke
saker folk klikker på. Hvis mange klikker på en sak
om agility, ser redaksjonen at «Oi – dette har folk
interesse for, dette må vi skrive mer om»! Velger
man derimot å klippe ut teksten og lime den inn
på Facebook, som mange gjør for at «de som ikke
har betalt også må få lov til å lese, for det er jo så
fin sak», får ikke saken særlig mange klikk. Hva skjer
da? Jo, da ser redaksjonen at interessen for agility
er lav. Da er det ikke noe poeng i å legge dyrebare
ressurser i å skrive mer om det i framtiden. Hva sitter man igjen med da? I beste fall noen få, dårlige
saker. Og de dårlige sakene er jo ikke særlig populære, jfr. agilitymiljøets reaksjoner på artikkelen fra
Nordisk i HundeSport.
Synes du mediedekningen er for dårlig, start med
deg selv og løft fingeren for at det skal bli bedre!
Tips, hjelp til, gi tilbakemeldinger og ikke minst
klikk på sakene som legges ut om det du brenner
for. Slik bygger vi synlighet og interesse for vår
sport på en god måte!

FOTOKONKURRANSE (FB)
Facebook-sida Australian Shepherd Klubb Norge har hver måned en ny temabildekonkurranse der man kan sende inn sine bilder av aussier for å konkurrere om å
bli «månedens aussie» - og få sitt bilde på forsida av ASKN sin hjemmeside (og noen
ganger medlemsbladet også!).
I forrige nummer presenterte vi vinnerne for februar, mars, april, mai, juni og juli - og
her kommer august og september. Gratulerer!

AUGUST
SPORT

VINNER ble AussieGården’s
Unfinished Tale.
Fotograf: Elin Henriksen Halmrast

SEPTEMBER
PROFIL

VINNER ble Blacktorn’s Million Dollar
Baby & Blacktorn’s PS I Love You
Fotograf: Jorid Nilsen

Opp grytidlig en fredag morgen for å promotere agility på
God Morgen Norge på TV2. Hindre midt på Karl Johan, og
kanalen brukte en del ressurser for å gjøre det mulig på grunn
av at vi var positive, imøtekommende, kreative og ga dem god
informasjon.

Publisert 30.09.2016 på http://blogg.agria.no/agilityjeanette/2016/09/30/mediene-skriver-aldri-om-osssom-driver-med-hund/ og gjengitt i Aussieposten med tillatelse fra forfatteren AgilityJeanette.
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Forrige side: Eagermind Night Knight, Scott till vardags.
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En liten berättelse från spårgruppen på Årets brukshelg
från Therese Nilsson.
Illustrationsbilder är tagna av
Caroline Elisabeth Mauseth.

ASKN brukshelg 2016

Den sista helgen i juli gick
årets brukshelg av stapeln i
vackra Gudbrandsdalen.
I år kunde man välja mellan
fyra olika spännande grenar –
lydighet, rundering, spor eller
gjeting. Själv var jag länge i
valet och kvalet mellan lydnad
och spår men valet föll till slut
på spårkursen, något jag inte
behövde ångra.
Vi var 7 ivriga deltagare i spårgruppen. Våra spårkunskaper
var spridda i olika nivåer, från
helt nybörjare som aldrig gått
ett endaste spår till ett par
hårdbarkade ”bruksveteraner”
som tränat och tävlat med
flera hundar i sina dagar. Som
instruktör denna helg hade vi
kunskapsrika Heidi Linnerud.

var och en av deltagarna. Sedan försvann alla till sitt eget
för att ladda upp inför morgondagen.

middag och en chans att få
språka lite med deltagarna
från de andra grupperna.
Lördagen samlades vi i skogen Söndag morgon var det dags
där vi hade lite kort teori. Heidi att mötas i skogen igen för
ville sedan se alla hundarna i
att se om det vi lärt om spår
arbete för att få översikt för att dagen innan fastnat hos både
kunna hjälpa vart enkelt ekipförare och hundar.
age vidare på bästa sätt. Efter
det första spåret fick vi lite tips Eftersom den del av bruks som
att ta med oss vidare till nästa
jag haft störst problem med
spår, och nästa, och nästa...
att lära in är fältsöket tog jag
Jag tror jag talar för oss alla i
chansen att fråga om det fanns
gruppen när jag säger att när
möjlighet att få hjälp även
eftermiddagen kom och det
med detta. Sagt och gjort,
var dags att runda av var vi
ett fält trampades och jag fick
alla väldigt trötta och väldigt
säcken full av tips och trix att
nöjda.
ta med vidare i våran träning.

Helgens arrangemang inledTillbaka på Sjodalen hyttetun
des fredagskvällen på Sjodalen
blev det ett par timmars avshyttetun med kort presentation
lappning innan gemensam
av instruktörerna och även av

Det var allt i allt en fantastisk
helg, vi glädjer oss till nästa års
brukshelg!

KUNSTEN Å TRENE

EN UMOTIVERT HUND
av Siv Svendsen

skaper god steming, lek er noe du
og hunden din kan gjøre sammen og
en perfekt måte å få hunden i riktig
aktivitetsnivå.
Se på hunden din når den leker med
andre hunder, hva gjør den mest.
Bryter, løper foran, løper etter, hopper?
Dette skal du nemlig bruke i treningen når du leker med hunden din.
Liker hunden din best å bli løpt
etter, bruker vi det. Tren noe enkelt,
belønn hunden ved å gi den en leke
og spring. Jeg lover at hunden din
kommer til å elske deg.
Har du en hund som liker nærkontakt
og å hoppe på deg så oppfordrer du
til det samme når dere leker sammen.
Skaff deg en lang og myk leke,
gjerne en med ekte skinn av sau eller
kanin. Eller hva med en sokk full av
kjøttboller, eller en gammel kjøkkenklut i en lang snor.
Den beste måten å finne ut hva hunden din liker, er å prøve.

Det skal bli gøy å trene hund!
Ganske ofte får jeg kursdeltakere med hunder som
ikke er motivert for å trene. De vil kanskje mye
heller snuse i bakken, løpe etter andre hunder eller
være mest mulig i ro.
I denne artikkelen vil jeg ta for meg hva man kan
gjøre for å snu motivasjonen til disse hundene.
Jeg mener nemlig at alle hunder kan bli morsomme
å trene.
Når jeg snakker om umotiverte hunder mener jeg hunder som ikke vil
leke med eier og som har vanskelig
for å holde konsentrasjonen oppe
under treningen. De tåler bare noen
få repetisjoner før de mister interessen og de takler dårlig om det blir
feil eller for vanskelig. En umotivert
hund har ofte en veldig motivert eier,
og hvis bare motivasjonen hadde
vært litt jevnere fordelt hadde det
vært mye morsommere for begge
parter.

Aktivitetsnivå

Veldig mange umotiverte hunder har
et alt for lavt aktivitetsnivå. Jo lavere
aktivietsnivå, jo lettere blir de distrahert og finner ut at ting er litt ekkelt.
Som foreksempel innlæring av apport. Å trene inn hold fast med en
umotivert hund kan være en utfordring.
Jeg vil at mine hunder skal bli helt
ville i blikket, når de ser en apport.
Derfor forsøker jeg å legge opp
treningen så de er så aktive som

mulig når de ser apporten. Ikke vær
redd for hva hunden gjør eller ikke
med apporten, det er bare moro!
Du kan gjerne slenge apporten på
bakken og kappløpe. Så fort hunden griper apporten kan dere leke
sammen, hvis den slipper stopper
du opp og venter til hunden griper
igjen. Se samtidig etter hva hunden
gjør bra (holder fast uten å miste
den, kan bevege seg med den i
munnen) og hva du må trene mer på
(feks å plukke den raskt opp, eller
holde uten å tygge). Deretter går
du tilbake og trener på detaljene,
bare husk å ikke miste galskapen på
veien.

Lek

Prio ett; få hunden din til å leke. Jeg
kan ikke få sagt nok hvor viktig det
er å ha en bra lek. Alle hunder leker
og alle hunder kan lære å leke sammen med oss. Vi trenger ikke lære
hundene å leke med oss en gang, vi
trenger bare å vise dem hvor morsomt det er!
For nettopp det er hovedingrediensen i lek, det er morsomt, uforutsigbart og spennende. Lek er høy
puls og fokus, lek er frigjørende og

Trekk leken langs bakken og hele
tiden bort fra hunden så den blir
nysgjerrig og du går igang litt jaktlek. Når den griper leken og prøver
å trekke får den vinne, gjør den det
ikke så stikker du av med leken igjen.
Jo mer hunden må jobbe for å få tak
i leken, jo mer spennende blir det.
Fordel lekene dine i ulike poser og
bytt på hvilke poser du har fremme.
Forandring fryder, også når det
gjelder hvilke leker du presenterer
for hunden.

Oppvarming
Om du ikke
får hunden til
å leke så gjør
noe annet for å
få opp pulsen.
Ta den i bånd
og løp frem
og tilbake. Det
var forøvrig
med Vips,
min yngste
border collie
jeg oppdaget
dette. Han
likte ikke særlig godt å leke når han
var liten. Men en dag vi skulle løpe
frem og tilbake for å mønstre ham
for dyrlegen begynte han plutselig å
bite i båndet. Båndet ble raskt byttet
ut med en lang draleke og metoden
har vært testet ut på flere siden den
gang.
Høy puls gjør at signalene mellom
hjernen og musklene går raskere og
begge to blir mer klare for å trene, så
på med joggeskoene.

Jaktinnkalling

En annen øvelse du kan bruke både
med og uten leke er jaktinnkalling.
Få noen til å holde igjen hunden
mens du løper bort fra hunden. Etter noen meter stopper du, ser på
hunden og roper en gang, deretter
tar du avårde igjen. I samme øyeblikk som du roper slippes hunden og
den får belønning så fort den tar deg
igjen. Dette er en helt perfekt øvelse
for å få opp fokus, intensitet og puls.
I tillegg kan du bygge videre på
øvelsen og bruke den til foreksempel
innkalling med stå og dekk, innkomster med
apport eller
hopp over
hinder.
Tenk på innkallingen som
å trekke opp
en strikk. Når
du løper unna
begynner
du å trekke
i strikken,
hunden blir
mer oppmerksom og gjør
musklene

klare til å løpe. Idet du stopper og
ser på hunden blir strikken stadig
strammere og når du roper og
løper videre slippes strikken. Etter
et par repetisjoner vil du kunne se
at hunden blir enda mer på hugget
når den skjønner hva som skal skje.
Begynn da å legge inn et mantra før
du løper fra hunden. Det kan være
«klar, ferdig….», eller «en, to…» eller
litt hvesing. Disse mantraene kan du
deretter bruke hvor du vil ha hunden
opp i aktivitetivsnivå før en øvelse
som feks ruta, eller apportering. En
perfekt multiøvelse med andre ord.

Energi

Umotiverte hunder har ofte masse
energi i starten av økten. Etter en
treningspause på noen dager kan
man nesten blir lurt til å tro at hunden har endret seg. Men energi og
motivasjon er ikke det samme, en
motivert hund fortsetter å jobbe selv
om den er litt sliten.
Målet er altså å få hunden til å jobbe
videre på motivasjon etter den har
fått rast fra seg, og på veien dit skal
vi bruke energien til vår fordel.
Legg fartsøvelser i starten av økten
og gjør øvelsene så enkle at hunden
ikke kan ta feil. Stå nærmere ruta
enn du bruker eller legg ut en target,
tren innkalling på lang avstand eller
hold hunden før du sender den til
apporten. Så lenge øvelsene er
enkle og fartsfylte slipper hunden å
tenke så mye og vil du kunne holde
aktivitetsnivået oppe lengre. Med en
gang du gjør det for vanskelig eller
det blir mye feil senker du aktivitetsnivået.
Så enkle fartsfylte øvelser i starten av

økten og belønn gjerne med lek.
Først når du har fått ut den verste
overskuddsenergien går du over
til godbiter og trener inn detaljer
hvor hunden må tenke mer. Aktivitetsnivået er fortsatt passe høyt men
hunden begynner å bli sulten og er
skikkelig klar for å jobbe for godbiter.
Tren inn mest mulig hvor hunden må
tilby og du kan være passiv
Bruk mye shaping for å få frem ulike
triks eller øvelser du kan ha bruk for
i lydigheten. Fokuser på det hunden
trenger mest. Har du en spinner,
altså en som spinner rundt seg selv
uten å vite hva godt den kan gjøre så
trenger du å shape frem øvelser hvor
hunden er mest mulig passiv og rolig
på eget intiativ som sitt eller ligg og
bli, avstand og posisjon i fri ved fot.
Har du en med sirup under labbene
trenger du fokuser mer på aktiviteter
hvor hunden må gjøre ting som å
hente gjenstander, klatre opp, snurre
rundt, sitte opp, komme på plass,
hoppe eller rygge. Det spiller ingen
rolle hva det er, jo flere situasjoner
hunden blir den aktive og du den
passive, jo mer har du igjen for det til
lydigheten.
Shaping er også en super mulighet
til å bli bedre kjent med hunden
din. Du får sett hva den har lettest
for å tilby, hva den gjør om den blir
frustrert og hvor fort du kan øke
kriteriene.

Skap et behov

Det holder ikke bare å få opp aktivietsnivået. For å få en bra treningsøkt må hunden ville jobbe og se
frem til treningsøktene som dagens
høydepunkt. Den må like belønningene vil tilbyr og være villig til å
jobbe for dem.

Snål inn på maten

Skal du få hunden til å jobbe for mat
må den være sulten og her kommer
tre regler du kan følge.
Lag en liste fra 1-10 over hvilke
belønninger hunden din liker hvor 1
er det aller beste og 10 noe passelig
godt.
Prøv deg gjerne frem for å finne ut
helt sikkert istedenfor å bare gjette.
En god indikator på en 1-er beløn-

ning er om hunden skvetter til og
setter to kulerunde øyne i deg, da
har du muligens en vinner.

sine.Hvis vi aldri lar hunden oppleve
å kjede seg vet den heller ikke hvor
morsomt alternativet er.

Ingen gratis mat!

Du kan også ta med hunden på
treningen, men bare la den ligge på
sidelinjen og se på mens du trener
og leker med de andre. Det er ingen
tilfeldighet at umotiverte hunder ofte
kvikner til når hund nummer to kommer i hus. Plutselig er det ikke vi som
trygler og ber hunden om å trene,
men motsatt.Så på samme måte som
du er gnien på de beste godbitene
bør treningsøktene sammen med
deg bli like vedifulle.

Det vil si at om hunden skal få mat
må den jobbe for føden. Alle måltider blir delt opp i skåler og brukt
til treningsøkter inne og i hagen
iløpet av dagen. For det første vet
du akkurat hva hunden får i seg og
for det andre får du over 100 gode
grunner til å belønne hunden iløpet
av dagen.
Bruk så dårlige godbiter du kommer
unna med.
Jeg får helt vondt inni meg når jeg
ser hunder som svelger karbonader
som det skulle vært tørrforkuler. Setter ikke hunden pris på godbitene
må vi lære den å gjøre det.
Jo mer gnien du er på godbitene jo
mer vil hunden ha dem og jo mer
motivert vil den bli for å jobbe. Start
alltid med noen litt dårlige godbiter
enn du tror hunden vil ha, blir de
spist er det flott. Vil den ikke jobbe
går du opp et hakk på listen og
prøver igjen.
På øvelser hvor du skal belønne ofte
kan du som regel bruke mindre gode
godbiter enn du tror, som foreksempel momenter som sitt, posisjon i fot
eller utgangstillinger.
Ener belønninger sparer du til kun et
par ganger i uka og alltid når du har
en veldig god grunn for det.
Jo vanskeligere å få tak i, jo mer attraktivt blir det.

Ta ofte helt treningsfri

Ikke bruk opp hunden ved å trene
hele tiden. Ta to helt treningsfrie
dager nå og da hvor du ikke gjør
noen ting som har med lydighet
å gjøre.Alle trenger å hente seg
inn igjen etter trening, både for å
fordøye lærdom og for å ikke gå lei.
Når du har treningsfri kan du holde
på med andre aktiviteter som en
variasjon til lydigheten, det har alle
hunder godt av. Du kan gå spor, la
hunden trekke deg på ski eller løpe
agility, hva som helst dere syns er
morsomt sammen.

La hunden kjede seg

For at hunden skal synes det er morsomt å trene må vi få den til å lengte
etter neste økt. Ikke la den løpe med
naboens hund hele dagen, ligge i
sofaen og spise kakerester sammen
med deg eller herje vilt med leken

Planlegg treningen nøye

Noen hunder kan man trene i det
uendelige uten at de blir lei. Det kan
bli feil, man kan rette opp i det og
trene videre i samme økt. Umotiverte
hunder derimot har ikke så mye å gå
på, derfor er det viktig at vi planlegger øktene nøye slik at det vi gjør tar
oss nærmere målet.
Ha klart for deg før økten begynner
akkurat hva du skal trene på, hvordan
du skal belønne og hva du skal gjøre
om ting går bra eller ikke.

Tren korte økter

Tren korte økter og ta ofte pauser.
Øktene trenger ikke være mer enn
2-3 minutter før du tar pause, og
pausene trenger ikke vare mer enn et
halvt minutt.
Jo kortere økter du trener, jo mer
effektiv må du være og jo flinkere blir
du til å planlegge akkurat hva du skal
trene på hver eneste gang du tar ut
hunden.
Som regel klarer ikke hundene å
være topp fokuserte mer enn et
par minutter av gangen og jo flere
ganger du klarer å gi hunden pause
før den tar det selv, jo flere ganger
vil den få opplevelsen av å sitte på
sidelinjen og lengte etter å trene
mer.

Pausene

Tenk igjennom hva hunden skal gjøre
når den har pause. Får den lov til å
subbe rundt med snuten i bakken,
hilse på de andre hundene eller
skvette ned gjerder og stolben.
Ikke legg opp til at hunden skal øve
seg på feil ting. Det hunden gjør
ofte blir den nemlig god på, enten
vi vil det eller ei. Vil du den skal bli

god på å trene med deg eller finne
belønninger på egenhånd. Deretter
legger du opp pausene så hunden
blir flinkere på det du vil.
For kortere pauser kan du holde en
hånd i halsbåndet, be den legge
seg på teppet eller ha den sittende
ved siden av deg. Skal du ta lengre
pauser kan du sette hunden i bilen
eller i bur et lite stykke unna. Spar på
den lille energien du har til rådighet
og bruk den på en smart måte.

Film deg selv underveis.

Å filme seg selv mens man trener er
et utrolig bra verktøy. For det første
får du se hva som går bra og hva du
gjorde for å få det bra. For det andre
får du se hva som ikke går bra og
kanskje hva som utløste det. Kanskje finner du ut at hver gang du tar
tre øvelser uten lekepause så faller
hunden ut.
Eller kanskje du ser at i samme øyeblikk som du viser at du er litt irritert
fordi treningen ikke går så bra så
slutter hunden din å jobbe.
Det er som regel lettere å se slike
ting fra utsiden og ikke når man er
midt oppi situasjonen.

Tren kjeder tidlig

Selv om du har en hund som er
vanskelig å motivere betyr det ikke at
du må trene mer detaljer før du kan
starte kjedetreningen. Start med en
gang. Det trenger ikke være lange
eller vanskelige kjeder, men så fort
hunden kan mer enn en ting så setter
du det sammen.

Siden umotiverte hunder ofte har
mye energi i begynnelsen av økten
er det der vi legger kjedetreningen i
starten.
Pass på at du velger en skikkelig bra
belønning som gjør det verdt for
hunden å jobbe så lenge uten betaling. Hvis fleskepølse er det beste din
hund vet så er det jammen det du
gir som betaling for kjeder, og aldri
ellers.
Hvis den liker best ullskjerfet fra
tante Agda så skal den få det så
lenge den fortsetter å jobbe.
En kjede kan være utgangstilling og
deretter et par skritt fri ved fot. Eller
å komme på innkalling fra buret,
dekk og bli mens du går ifra.
Husk å variere hvor du kjører full fest
så ikke hunden blir vant til å avslutte
hver øvelse med en belønning.

Ting tar tid

Spesielt med hunder som er umotiverte i starten må man ta tiden til

hjelp. Det er bedre å trene korte,
men bra økter enn å holde på til
både du og hunden blir lei. Det er
bedre å leke heftig og begeistret i et
minutt enn å kave i fire.
Fordelen derimot er at du kommer
til å bli en mester i å planlegge og
vurdere treningsøktene, det er nemlig der hemmeligheten bak suksess
ligger. Uansett hva slags hund du
har. Ha en plan, sørg for at hunden
ser frem til treningsøktene, få opp
aktivitetsnivået og aldri gi deg!

Innlegget har stått på
trykk på bloggen til
Siv Svendsen og er gjengitt etter tillatelse fra
forfatteren.
www.sivsvendsen.no
www.nolimitobedience.se
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6.september 2016
I går passerte Nemi og jeg forbi et 20 centimeter høyt nettinggjerde rundt en liten plen
i underetasjen på en lavblokk. Bak gjerdet
løp en chihuahua rundt. Det var imponerende å se hvordan dette spinkle substituttet
for et gjerde gjorde nytten for å holde den
likeledes spinkle lille hunden på rett side av
matmors tomtegrense.
Jeg begynte å tenke på hvor høyt et gjerde
måtte være for å holde min egen hund fra å
hoppe over det på god lyst. Nemi har skikkelig sprett i beina. Så lenge det er et fjell,
en mur eller noe annet solid, kan hun hoppe
opp til en høyde som er parallell med mine
armhuler. Og jeg er 180 cm høy. Det er ganske imponerende, siden hun ikke er profesjonell sportsutøver innenfor en gren som
involverer spenst.
Rundt hagen vår har vi bare stedvis gjerdeplanker. Jeg sier gjerdeplanker, for det er jo
egentlig bare ett av disse markørgjerdene,
eller prydgjerdene, som skal definere hvor
tomtegrensa går, og ikke holde noen verken
innenfor eller utenfor. Høyden er bare litt
over kneet på meg. Nemi har så klart null
problemer med å fly over, om hun vil. Og JA,
hun vil. Det er ikke snakk om at det gjerdet
holder henne fra å bevege seg langt utover
sine fullmakter dersom hun ikke
A) holdes fast
B) bindes fast

men har kommet til at det for en hund jo er
en stor del av menneskepakken. Liker hun ikke
lukta, liker hun vel ikke mennesket. Skjønner da
godt at hun ikke ville ha den lukta på sin vakre
pels ved å la ham klappe og kose! At den lille
pelskledde dama veit å si nei på hundevis, er nå
et godt tegn. Også damebikkjer må lære seg å
sette grenser!

Hun pleier å få være på terrassen i de varme
månedene. Da har vi et eget tau som festes med karabinkrok til halsbåndet hennes,
og så har hun 20 meters ferdsel alle veier.
Hun når både inn til vannskåla på stua, inn til
bingen sin, rundt på verandaen og en liten
bit ut på gresset. Verandarekkverket er ikke
høyere enn at hun kan komme ut den veien også dersom hun utsettes for fristelser.
Men det er nå over ett år siden sist gang
hun prøvde seg. Det er tydelig at alderen
har roet henne, gjort henne mindre entusiastisk overfor utsiktene til å hilse på favoritthundene som passerer forbi. Det skulle vel
egentlig bare mangle: Om en måneds tid
fyller hun fire år.

21.oktober 2016
Bikkja elsker bær, ingen tvil om det.
Villbringebær har vært favoritten, og hun
prøver seg både på nyper og lavthengende rognebær.
Nå for tida er det imidlertid siste rest av
matmispelbær som går unna på turene
våre. Hunden har utviklet en egen teknikk
for å få hodet trygt mellom spisse greiner
uten blader, og smette snutegrevet rundt
fristende klaser med bær.

5.november 2016
SNØ!!
Snøværet i går kveld var forhåndsmeldt, og
vi mennesker var følelsesmessig forberedt i
dag tidlig på å komme ut til et hav av hvitthvitt-hvitt. Hunden? Den fikk GLEDESSJOKK!
Hundens aller første uteopplevelser var på
snø. Året den ble født, ble snøen liggende
i månedsvis som følge av en lang periode
med jevnt lave temperaturer godt under 0,
sågar under -20. Nemi elsker å base i snøen,
og synet av snø, og følelsen av 20-30 cm
snø rundt labbene frambrakte nok alle de
gode vibrasjonene fra tidligere tider.

Ting man lurer på om aussier
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Jeg har en aussie-tispe og vil gjerne anskaffe en
til. Har det noe å si hvor gamle de to er i forhold til
hverandre?
Her har folk mange ulike erfaringer. Det kommer kanskje litt an på hva du har i tankene med hundene. Dersom du har en stor kennel, og hundene lever i flokk, spiller
det nok ikke så stor rolle hvor gamle to tisper er i forhold til hverandre. Dersom
du har familiehunder/turkamerater/treningskamerater kan saken stille seg litt annerledes.
Personlig synes jeg, i en ellers travel hverdag, at den første tispa bør være «tilstrekkelig opplært» før en skaffer en til. Mange har både jobb, unger og hobbier i tillegg til hund, og å da trene opp to hunder samtidig kan bli litt mye av det gode.
Faren er at hundene ikke får treningen de trenger; fysisk, mentalt, eller med tanke
på «oppdragelse». Hvis den eldste tispa allerede er voksen, og du anser den som
«oppdratt» vil det være enklere å få god nok tid til oppdragelse og trening av tispe
nummer 2. En annen fordel med å vente til tispe nummer 1 er voksen før man anskaffer nummer 2 er at man kun har én hund som er i puberteten (eller i «spøkelsesalderen», som ungdomsperioden ofte kalles) av gangen.
Dersom man er hjemmeværende, derimot, kan det tenkes at man har mer tid til
hundene, og man kan få nok tid til to hunder (eller fler?) i spøkelsesalderen på én
gang. Dette kan jeg dog ikke uttale meg så mye om, for jeg har aldri vært hjemmeværende i lengre perioder av gangen.

Personlig fikk jeg tispe nummer 2 da min første var 3 år. Med tanke på oppdragelsen fungerte det fint, men jeg var fortsatt så opptatt med trening med den
eldste at jeg synes jeg aldri kom ordentlig i gang med nummer 2. Nå er min eldste
tispe 6 år, og jeg byttelåner nå hund med min mor – så jeg har hennes 9 mnd.
gamle tispe, og hun har min yngste (som er 3 år). Jeg synes det er mye enklere å
prioritere lydighetstrening og lignende med unghunden nå som den eldste er 6 år
gammel. Så personlig synes jeg at når den eldste tispa er 5-6 år, passer det ypperlig
å anskaffe nummer 2.

2

Hvorfor skal man ikke pare to merler? Og hva skjer
med avkommet i så fall?
Merle-genet er et gen som, enkelt sagt, «bleker» andre gener for farge. Så en blue
merle hund vil ha gener både for sort pels og gen for merle (som «bleker» tilfeldige
områder av den sorte fargen, slik at pelsen fremstår som grå). Merle-genet er et
dominant gen, som vil si at hunden trenger kun å arve merle-egenskapen fra én av
sine foreldre for å få merle-farge.
Dersom én av foreldrehundene er merle-farget (og den andre er helfarget) vil statistisk halvparten av valpene bli merle-farget (og ha ett gen for merle – arvet fra den
éne forelderen). Dersom begge foreldrehundene derimot er merle-farget (fordi de
har fått ett gen for merle fra én av sine foreldre), og disse pares, vil statistisk sett en
fjerdedel av valpene få gen for «dobbel-merle». Dobbel-merle vil si at hunden har
arvet gen for merle fra begge sine foreldre; og får da merle-fargen i dobbel dose. En
dobbel-merle hund vil ofte ha store områder hvitt på kroppen (dersom vi ser tilbake
på forenklingen fra tidligere, hvor det er forklart at merle «bleker» den opprinnelige
pelsfargen til hunden, gir det mening at dobbel dose merle kan gi en hvit hund).
Dette skjer fordi sammen med dobbel-merle-genene, følger ofte en genfeil som
medfører tap av pigment (pigment = det som gir hunden farge). Pigment fungerer
som en beskyttelse for hunden – pigment gjør huden mer robust, og beskytter blant
annet mot kreft. Hunder som mangler pigment i det indre øret (ikke synlig «utenfra»
- heller ikke om man lyser inn i hundens øre) er ofte døve. Synsskader forekommer
oftere hos dobbel-merler enn hos andre hunder av samme rase, på grunn av tap av
pigment i øynene og området rundt øynene. Da dobbel-merle hunder lett får helsedefekter er det ikke tillatt å pare to merle-fargede hunder i Norge.

Footer message

miniat. Illa con utet nulput

Om man kun tenker på hundene; altså hvor godt den eldste tispa vil akseptere et
nytt flokkmedlem eller hvor godt de to vil trives sammen, tror jeg ikke at alderen
har så mye å si. Min er erfaring er at dette har mer med hundenes personlighet enn
alder å gjøre. En gammel hund kan ha mye glede av en ung, og to unge hunder
kan gå fint sammen.

Spørsmålene i dette nummeret er besvart
av redaktør Natalie Kløverød

SKRIV TIL: aussieposten@gmail.com
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butikken
ASKN selger profileringstøy der klubbens logo er
trykket på tekstiler fra University.

Hettegenser kr 330
T-skjorte kr 160

ilovedogs.no

+ porto.

Str: S – XXL (litt små i størrelsen)
Farger: Grå, Blå, Lilla og Rød
(men noe utplukket størrelse og farge)
Bestilling sendes til e-post
nestleder@askn.no
Varene sendes ut mot forhåndsbetaling.

Besøk også
Australian Shepherd Klubb Norge
på FACEBOOK
og på eget nettsted

www.askn.no
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Avlsretningslinjer

GJELDENDE FRA 17.3.2012
Begge foreldrene:
Skal være fylt 2 år ved
første paring. (Dog anbefales det å vente til
tispen er 3 år).
Skal ha rasetypisk gemytt uten redsler.
Tispe som skal pares
for sitt første kull, skal
på paringsdagen, ikke
være eldre enn 5 år.
Hvis tispen har hatt 2
kull etter hverandre,
skal den ha en pause på
minimum ett år.
Tispe som har hatt to
keisersnitt SKAL IKKE
pares på nytt.
Tispe eller hannhund
som mangler 2 premolarer eller flere, anbefales ikke brukt i avl.
Hvis hunden likevel
skal brukes, må den
kun pares med avlsdyr
som har ett komplett
tannsett.
Avlsdyr som utvikler epilepsi skal tas ut av avl.
Nære slektninger som
foreldrene, kullsøsken,
bør også tas ut av avl.
Øvrige slektninger bør
kun anvendes med stor
forsiktighet.
Hofter og albuer:
Fri- A eller B Røntgen
skal være foretatt etter
at hunden er fylt 1 år
og/eller før paring.
Være fri for arvelige øyensykdommer. Øyenlysningsattest (ECVO) ikke
eldre enn 1 år før par-

ing.
Ha minimum GOOD
ved offisiell utstilling.
Kunne vise til gjennomført mental unghundtest
(MH) og/eller bestått
funksjonsanalyse (FA) *1
Hunder som beviselig
har produsert CEA og/
eller PRA skal DNA testes og kun pares med
avlsdyr som er DNA testet fri (normal). Avkom
etter disse anbefales og
DNA-testes før avl.
Avlsdyr som har nære
slektninger (avkom /
foreldre, hel/halvsøsken)
som beviselig er bærer
av en sykdom skal testes før paring. (Der det
finnes DNA test)
Avlsdyr som har produsert avkom med
katarakt, skal DNA testes for• HSF4*2. Tester
begge avlsdyr fri for
mutasjonen og avkommet allikevel har øyesykdommen, har de
en annen type katarakt. Begge avlsdyr og
helsøsken skal tas ut av
avl. (Eventuelt kan det
affiserte avkommet testes for å bekrefte type
katarakt.)
Vi anbefaler på det sterkeste at man kun bruker
hunder som er fri for
HSF4*2 i avl. Om en
hund er en meget bra
representant for rasen,
men er hetrozygot af-

fisert (1 kopi av mutasjonen), så kan denne
brukes i avl med forsiktighet*3 dersom den er:
Øyelyst u.a. etter 4 års
alder, har foreldre som
er øyelyst u.a. etter 4
år og blir paret med en
hund som er DNA testet
fri. Oppdretter må informere valpekjøperne,
samt at hele kullet bør
DNA testes før salg.
Paring av merle x merle,
nært beslektede individer som søsken, mor/
sønn eller far/datter e.l.
godkjennes ikke.
Generelt
Bør overholde 5 % regelen.*4
ASKN ønsker at alle avlsdyr er merittert fra enten: Bruksprøver, Agility,
Lydighet, Blodspor, RIK,
Redningshunder, dokumentert gjeterprøve(r),
eller annen aktivitet.
Det anbefales at alle avlsdyr DNA-testes på det
som er på markedet,
som HSF4, MDR1, PRA
og CEA/CH
*
*1- Det kan søkes om
dispensasjon fra dette
punktet ved import av
sperma eller voksne
dyr som tas inn fra utlandet, søknaden må
komme til avlsrådet før
parring finner sted. For
hunder som har blitt

testet før de nye avlskriteriene trådte i kraft
(18.04.2009), vil også
en gjennomført K-test,
MH-beskrivelse og FA
være gyldig.
*2-HSF4 katarakt: Heridatary Cataract = HC).
*3-Både ASHGI og NKK
anbefaler at man, i en
rase med liten genpool,
kan bruke hunder som
er affiserte, om de er
øyenlyste fri i voksen
alder (etter 4-års alder),
og at de kun pares med
en DNA-testet fri hund.
*4-ASCKN har innført
5% regelen i retningslinjene for avl for Australian Shepherd. «5%
regelen» er en anbefaling om at hunder ikke
bør ha mer enn 5% av
registrerte avkom siste
5 år. Anbefalingen er for
å hindre «matadoravl»
(ref. NKKs etiske retningslinjer, punkt 5) og
sørge for genetisk variasjon i populasjonen.
For mer informasjon;
«5%-regelen» er blant
annet omtalt av Astrid
Indrebø i boken «Genetikk, Avl og Oppdrett»
(www.nkk.no/ , «butikken», «NKKs salgsartikler»).
Oppdretter må ellers
forholde seg til enhver
tid gjeldende regler satt
av NKK.

Venter du valper?
Har du valpekull du ønsker å dele informasjon
om med aussieklubbens medlemmer?
Sjekk ut utfyllingsskjemaet på Australian
Shepherd Klubb sin hjemmeside under ”AVL” og
”VALPEKULL”.

www.askn.no

Fyll ut skjemaet og send på e-post til avlsrådet
(link på hjemmesiden), og få ditt valpekull
annonsert på nettet.
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