Balansere

Nå skal du lære hunden å balanserer over forskjellige ting som planker, tømmerstokker og lignende. Å
balansere kan være utfordrende for hunden, spesielt hvis det er snakk om smale planker og det foregår
høyt over bakken.
Balansehinder finner du stort sett hvor enn du beveger deg, så dette er en morsom øvelse å lære
hunden. I byen er det for eksempel benker og murkanter hunden kan balansere på og i skogen vil trær
som har falt ned være utmerkede hindre.

Selv har jeg mye hatt nytte av denne øvelsen. På en tur i skogen kom jeg en gang til en elv som var
blitt så stor at det var umulig å komme seg over, men det lå et ganske stort tre over elven. Jeg turte
ikke balansere, men klarte å ake meg over. Men det gjorde derimot gamle hunden min, Skurt. Han
balanserte over som om han ikke hadde gjort annet. Jeg hadde trent mye balansering med han og nå
fikk jeg igjen for dette.
Når du skal begynne å trene balanse med hunden, er det lurt å begynne litt forsiktig. Hinderet bør ikke
være for smalt eller for høyt over bakken, det bør heller ikke helle for mye. Det er viktig at du unngår
at hunden faller ned fra hinderet. Skulle det skje og hinderet er høyt, kan den bli så redd at det blir
utrolig vanskelig å få den til å prøve igjen. Derfor er det viktig å hjelpe hunden til å lykkes.
Vanskelighetsgraden kan du øke gradvis etter hvert.

Start med hunden i sitt på plass. Ha en godbit i den høyre hånden som du holder helt inntil hundens
snute, beveg hånden langsomt framover slik at hunden følger sakte etter. Det er viktig å være veldig
forsiktig med lyder i denne øvelsen, de kan lett gjøre at hunden ikke tør å gå på planken selv om du
bare vil oppmuntre den. Hunden skjønner jo ikke hva du sier, den kan bare oppfatte det som at du
engasjerer deg i en situasjon hvor den er usikker. Da forsterker du usikkerheten isteden for å berolige
den.

Så fort hunden plaserer en labb på planken, skal den belønnes. De første gangene vil den ta bort
labben når den har fått en godbit, men det skal du ikke bry deg om. Neste gang du forsøker skal den
ha minst to labber på planken, deretter tre og til slutt alle fire.

Pass på at det går langsomt framover og at hunden går langsomt oppover planken. En stor feil veldig
mange gjør, er at de går fram altfor fort. Da blir hunden usikker og kan lett hoppe ned.
Ta tiden til bruk, la den stå og kjenne på underlaget. Det vil som regel gi litt etter når hunden står på
det, noe som kan gjøre den urolig. La hunden få så mange godbiter den vil så lenge planken gir litt
etter og den fortsatt står stille litt. På denne måten blir den trygg på situasjonen, og slik får du den til å
gå langsomt oppover.

Når hunden kommer til toppen, må du på forhånd ha forsikret deg om at den på en enkel måte kan
komme ned fra planken. Det vil si at det er både lett og trygt for hunden å hoppe ned. Belønn den når
den er helt nede.

Fortsett med treningen til den blir helt trygg på å gå over planken. Etter hvert reduserer du bruken av
godbitene, det vil si at den må gå litt lenger og lenger mellom hver godbit. Til slutt skal hunden gå
over uten å få noen belønning underveis. Nå kan du også legge inn et kommandoord, for eksempel
«over», som du sier rett før du sender hunden over hinderet.
Det er viktig å trene på mange ulike balansehindere, for eksempel tømmerstokker og lignende som du
finner i skogen.

Du kan også øke vanskelighetsgraden ved å øke høyden på hinderet. Her har vi satt planken over to
stoler. Dermed må hunden først klatre opp i stolen og så opp på planken for å komme over. Andre
varianter er å få den til å sitte, ligge eller stå oppe på hinderet. Alt dette er kjempefine utfordringer for
hunden!

