
Her presenterer vi et referat av Anita Nilsson fra foredraget som hundetreneren Barbro 
Børjesson holdt på Blå Stjarnans Djursjukhus i Gøteborg. 
 
 
 
 
 
   DET HANDLER OM Å MARKERE  
     LEDERSKAPET 
 
 
 
Dobermannen Denna var usikker, og hundeeieren hadde problemer med hunden i møte 
med andre personer på sine lufteturer.  Hundetreneren Barbro Børjesson forstod raskt 
at det var eieren som var usikker, og det smittet over på hunden.  Når eier gav tydelige 
kommandoer ble hunden straks en veldig trivelig hund. 
 
En søndag i oktober 2011 hørte 70 Blå Stjarnor i fra Gøteborg og Bohusforbundet, interessert 
på en forelesning av hundetreneren Barbro Børjesson.  Kjent blant annet i fra TV 2. Hvis du 
har en hund med mye arbeidslyst har den ofte et høyt stressnivå, og da er det ekstra viktig å 
lære hunden lydighet.  Med disse ord innledet Barbro sin forelesning på Blå Stjarnans 
Djursjukhus i Gøteborg.   
 
Barbro er den fødte leder, og hun fortalte på en tydelig måte hvor enkelt det er å oppdra sin 
hund til et trivelig individ hvor hund og eier forstår hverandre. 
 
Hunder liker arbeidsoppgaver, men dessverre mistrives mange hunder da de ikke aktiviseres 
nok. 
Hunden skal være trygg i hverdagen, forstsatte Barbro sin forelesing.  Hvis man møter en redd 
hund kan man undre seg over hvordan hunden har det i hverdagen.  Hundeeierens forståelse 
for hundens mentalitet er grunnleggende for å etablere en god relasjon slik at man lykkes med 
oppdragelsen. Man må lære seg hvordan hunder kommuniserer med hverandre for å ta hånd 
om hunden, og dressere den på best mulig måte. 
 
   FØLELSER VIA KROPPSKONTAKT 
 
 
Når du skaffer deg en valp, lær valpen å følge deg, sier Barbro.  Akkurat slik gjør tispemoren.  
Ikke rop på valpen hele tiden, men slipp den fri på passende steder – vær ikke redd, den vil 
følge etter deg.  I følge Barbro formidler vi mye følelser gjennom kroppskontakt.  Av og til 
kan det være trygghet, og av og til kan det være krav om lydighet.  Stemmen fungerer som 
den beste belønning, og den kan være bedre enn alle godbiter. Men det er viktig å variere 
tonefallet, akkurat som hunder gjør. 
 
 
 
 
 



    HVERDAGSLYDIGHET 
 
En leder skal være tydelig, og å være en god leder innebærer at du som hundeeier skal sette 
deg selv i sentrum for hundens oppmerksomhet.  Du skal være nummer en for hunden.  
Hunden må få frihet under ansvar, og lederen må kommunisere tydelig og besluttsomt når 
man vil noe viktig.  Samarbeid og samhørighet er viktige stikkord i ethvert godt hundehold, 
fortsatte Barbro.   
 
Man må hjelpe hunden til riktig stressnivå gjennom å gi den sosial trygghet, grenser og regler 
gjennom enkle og tydelige kommandoer slik at det skapes gode vaner.  Det skal være enkelt 
for hunden å forstå hva vi mener. 
 
I dag har vi pratet om hverdagslydighet, avsluttet Barbro forelesingen, og det betyr at 
kommunikasjonen mellom eier og hund alltid må fungere. 
 
     ØVELSER 
 
Etter den interessante forlesingen viste Barbro hvordan man korrigerer uønsket atferd på noen 
hunder som kursdeltagerne hadde med seg.  Det tok ikke mange minuttene når Barbro, som 
den gode leder hun er, hadde korrigert de forskjellige unotene på hundene.  
 
 
 

Man så tydelig i alle tilfellene hvor viktig det er med et godt lederskap. 
 
 

 
   BARBROS FIRE GRUNNREGLER 
 
Barbro avsluttet dagen med å oppsummere de fire viktige grunnreglene i et godt hundehold 
slik: 
 

- Hunden skal følge hundeier, og ikke motsatt. 
- Bruk enkle og tydelige kommandoer. 
- Eier og hund skal utvikle en god relasjon gjennom lek og meningsfylte 

arbeidsoppgaver. 
- Hunden skal ha full fortrolighet ved ulike typer håndtering og 

kroppskontakt. 
 
 
 
 


