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Hunde der er vant til at blive serviceret af deres ejer, be-
gynder ikke pludseligt at arbejde for at få en godbid, hvis 
de er vant til at få godbidder, uden at skulle anstrenge 
sig for dem. 
Har hunden ikke har lært grundfondamentet i træningen, nem-
lig at skulle yde noget, for at få noget, så kan det være svært 
at motivere hunden. 

Nogle hunde får opfyldt deres behov i en helt overvæl-
dende grad af deres ejer. Alle forhindringer bliver ryddet på 
deres vej, og de skal slet ikke gør en indsats for noget som 
helst. Jeg har valgt at bruge betegnelsen curlinghunde om de 
hunde, der bliver overbeskyttet og forkælet, svarende til den 
betegnelse der bliver brugt om børn i sammen situation. 

Curlinghunden har ikke lært de basale grundregler for 
træningssamarbejdet. Den har faktisk lært det stik modsatte, 
nemlig at den ikke skal gør noget som helst for at få opfyldt 
sine behov. Det bliver klart helt automatisk, uden at den behø-
ver at løfte poten for det. Den har mad tilgængeligt det meste 
af tiden, feks i mad skålen og den får hyppige tilbud og lækre 
godbidder dagen igennem.

CURLINGHUNDE
Beskytter du din hund for meget?

Sådan kender du en curlinghund
Curlinghunde bryder sig ofte ikke om at blive sat i bur eller 
blive efterladt alene. I situationer hvor hunden ellers kunne 
løse opgaven selv,  bliver den hjulpet af ejeren. Feks hvis 
legetøjet er kommet ind under sofaen, eller hvis den ikke kan 
finde en godbid, der er kastet. Her går ejeren ind og hjælper 
hunden, uden at den selv skal yde en indsats. 

Når ejeren træner med hunden, bliver sværhedsgraden 
ikke hævet. Det vil sige at den ofte får godbidder for meget 
simple øvelser, som ved at sidde, eller stå ved siden af ejeren. 

Ejeren bliver ofte ved med at belønne hunden for ting, den 
har lært for længst, selvom den ind imellem sagtens kan lave 
noget der er sværere. 

Curlingenhunde har ikke lært den basale regel om, at den 
skal gøre noget for at få en belønning. Da hunden hele tiden 
får tilbudt lækkerier, uden at den skal gøre noget særligt for 
det, er belønningerne sjældent attraktive nok for hunden, hvil-
ket bl.a betyder, at den ikke er motiveret for at lægge energi i 
at samarbejde med ejeren. 

Hunden vælger ejeren fra og er ofte forholdvis passiv og 
initiativløs, fordi curlinghunden altid kan vælge at få en gratis 
belønning på et andet tidspunkt. Så er det fuldstændigt lige 
meget, om man vælger en bedre belønning.

Hvis din hund curler på den her måde, så er det fedt at være 
en curlinghund, det en sund ballanceøvelse for hunden.

Hvis din hund skubber sit legetøj ind under en stol, så lad 
den selv finde ud af at få det ud igen. Det er sundt for den at 
tænke selv og finde løsninger. Ros når det sker.
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