
6 tips til aktiviteter for hunden
Selv om koronaviruset begrenser hverdagen vår trenger fortsatt hundene våre mental og fysisk stimuli. Vi gir deg seks gode tips til
aktivisering av hunden som tar hensyn til situasjonen vi er i.

Mange lurer på om de kan lufte hunden sin hvis man sitter i karantene. Svaret er ja, så lenge du følger Folkehelseinstituttets råd. Husk at
hunder helst skal ha minimum tre turer om dagen.

Er du ikke i form til å ta lufteturer er det viktig å få hjelp. Du kan fint aktivisere hunden din både innen- og utendørs. Vi gir deg seks gode tips
til enkle og gøyale aktiviteter som stimulerer luktesansen og synet i tillegg til å styrke kjernemuskulaturen.

Gøyale aktiviteter innendørs

Godbitsøk – Dette er en av de letteste måtene å stimulere hunden på, uten at du trenger å gjøre masse forberedelser. Ta en
håndfull med godbiter og legg de både høyt og lavt i hjemmet ditt. Legg de gjerne i vinduskarmer, oppe på lister, under sengen eller
teppet. Be hunden ligge eller sitte i ro mens du gjemmer godbitene, og bruk deretter et triggerord som "søk". Ps! Er hunden din
nybegynner på denne leken bør du starte med å gjemme godbiter på enkle steder, for så gradvis å øke vanskelighetsgraden.
 
Gjemsel – En morsom familieaktivitet som virkelig setter alle i sving. Mens noen passer på hunden, gjemmer du deg et sted i huset.
Gjerne bak en sofa eller et litt enkelt sted i starten. Kall deretter på hunden din én gang og gi den noe tid til å finne deg. Står den fast
kan du rope igjen, men vi anbefaler ikke å gjenta samme kommando for mange ganger. Finnerlønnen blir deilige godbiter som du gir
til hunden din så fort den har klart oppgaven.
 
Godbitleken – Dette er en artig øvelse som gir god hjernestimuli. Hent frem et knippe med kopper eller skåler som ikke kan knuses,
alternativt tomme doruller. Har du kopper/skåler, sett disse opp ned og gjem noen godbiter under. Når du er ferdig skal hunden din
lukte seg frem til hvor godbitene er. Etter hvert når den forstår poenget med leken, kan du øke vanskelighetsgraden og flytte på
koppene med godbiter under før hunden din får lov til å begynne letingen. Det fins mange varianter av denne leken – alt etter hva du
har i huset. Andre varianter er å ta frem et muffinsbrett, gjemme godbiter i noen av hullene og dekke de til med tennisballer. Eventuelt
kan du ta en tom pappeske, fylle den med mindre baller og gjemme godbiter oppi.
 
Lær dere triks – I disse dager er det ypperlig å lære hunden et nytt triks, for eksempel å gi labb, high five, sitte bamse eller å rulle
rundt. Hvis du er usikker på hvordan du skal begynne kan du hente inspirasjon fra en rekke hundetrenere på ulike blogger samt
Instagram- og YouTube-kontoer.

 

Artige aktiviteter utendørs

Balansetrening – Dette er en effektiv treningsform for å styrke kjernemuskulaturen hos hund. Har du skog eller mark i nærheten av
der du bor kan dere trene balanse på både stubber og stener. Balanse kan også trenes innendørs på både stoler og større puter.
Husk å følge Folkehelseinstituttets råd om å holde minimum én meters avstand til menneskene rundt deg.

 
Finpuss passeringer – Nå som vi skal holde en viss avstand til menneskene rundt oss og unngå å håndhilse og klemme, er dette
en ypperlig anledning for hundeeiere å trene på eller finpusse passeringen til hunden. Husk å ta med godbiter på turen og belønn



en ypperlig anledning for hundeeiere å trene på eller finpusse passeringen til hunden. Husk å ta med godbiter på turen og belønn
hunden når den gjør noe riktig.
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