Leadhunden!
Af Susan Hansen, Ulvedalen

Fenrisulven Tir og Ulvedalen's Kraka i lead

Hun ligger henslængt, kikker dovent på mig under de halvlukkede øjne, der lyser blåt. Hun ved,
hvem hun er, hvad hun gør, og hvad hun kan. Hun er en stjerne – hun er vores mainleader!

Leadhunde hænger ikke på træerne….

energi og føre et slædehundespand inkl. musheren sikkert frem mod mål.

….. de går forrest i et hundespand!
Alle slædehundekørere har sin(e) leadhunde,
hunde, der kan samarbejde, tage selvstændige
beslutninger, motivere de andre hunde med sin

Kennel Ulvedalen

I samtalen med andre slædehundekørere er det
ofte leadhunden, man taler om, man fremhæver
og ofte vælger til sit fortsatte avlsarbejde.
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Leadhunde avler leadhunde
Der ligger 5 små uldtotter nede i hvalpekassen.
De mosler og roder rundt og ser umiddelbart ud
til at være ens. Men det er de ikke!! De er 5 små
individuelle individer med hver deres potentialer
– potentialer og egenskaber, som er et mix af to
forældredyr. Det lader til, at ”kompetencen” til at
udvikle sig til en førsteklasses leadhund ligger i
generne. Det er altså ikke lige meget, når man
udvælger sine avlsdyr, hvis man ønsker at avle
leadhunde.

I 2003 var vi så heldige at få muligheden for at
erhverve os to erfarne slædehunde, der begge
mestrede kunsten at gå i lead. De kom til at fungere som oplæring af vores kommende leadhund,
Fenrisulven Tir.
Fenrisulven Tir er i dag af en alder på 7 år en meget kompetent, sikker og dygtig leadhund. Hun
løber altid i lead og bryder sig ikke om, hvis vi
sætter hende ned i spandet – hun vil ligge forrest!!

Leadhunden gør det ikke alene
Når du arbejder med din leadhund, er det nødvendigt at forstå, at du skal indgå i et samarbejde,
der baserer sig på gensidig tillid.
Når vi arbejder med en potentiel leadhund, foregår det ikke kun under træning. Vi opbygger en
tæt relation med hunden; den sover gerne i sengen med os og følger os tæt. Den lærer at forstå
os og vi den.

Milkovba's Opal og Fenrisulven Tir i lead

Tir har i løbet af sine år som leadhund været med
til at oplære de leadhunde, vi har, og hun har selv
”givet” hvalpe, der har udviklet sig til leads!

Det handler om teamwork!!
Alle på holdet har en opgave at udføre:
Wheeldogs: Går bagerst og er ofte super stærke.
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Teamdogs: Går i midten af spandet, sørger for at
tempoet holdes, at der er flow!

Hund lærer af hund

Swingdogs: Ligger lige bagved leadhundene og
hjælper og støtter leadhundene.

Den bedste måde at oplære en leadhund på er,
hvis man i forvejen har en leadhund, der kan lære
fra sig.

Leaddogs: De forreste hunde, der modtager
kommandoer fra musheren og handler på dem!
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