
 KURT VERUP RUNEFELT 

Hund -  Kend dine evner. 
E-bog på forlaget SAXO 

3. udgave 2013                                                                  …..en moderne hundetræningsbog 



STRESS 

 



Kroppen: 

Hovedpine             (Kan vi jo ikke se) 

Infektioner            (Hot Spot) 

Hud irritationer    (Klør sig – nej hunden er allergisk) 

Hårde muskler      (Svært ved at komme i gang) 

Træthed                 (Hunden har tabt kondien) 

Forpustet               (Hunden er blevet svag halser) 

Følelser: 

Tab af tillid            (Hvad hvis over for føreren) 

Mere kræsen          (Spiser ikke godbidder) 

Mere irritabel        (Bider lettere) 

Depression             (Gider ikke fx på rundering) 

Tomhed                  (Hallo er der nogen hjemme!)   

Fremmedgørelse    (Hvem er du?) 

Ængstelse               (Angst) 

Opførelse: 

Tab af appetit        (Vi prøver noget andet foder) 

Drikker mere         (Drikker meget vand) 

Utålmodig              (Kan ikke ligge roligt ned) 

Søvnløshed             (Traver rundt) 

Ulykke tendens      (Kommer mere til skade) 

Tab af sexlyst         (Min hund slås ikke mere) 

Hjernen: 

Bekymret                       (Går for sig selv) 

Uklar tankegang            (Øvelsen udføres forkert) 

Ubeslutsomhed              (Puh ha – skal jeg markerer?) 

Nedsat bedømmelse       (Bider sig ud af  problemer) 

Mareridt                         (Sover dårligt) 

Negativitet                      (Sløv udførelse af alt) 

Hurtige dispositioner     (Hunden bider pludselig) 

Hvor mange fra disse opremsninger kan være 
relateret fra hundeføreren? 
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STRESSFORMER 

Præstations 

stress 

Negativ 

 Stress 

Positiv  

stress 

Hvad sker der for vores øje: 

”Kæbeaktivitet” 

Hvad sker der for vores øje: 

” Underaktivitet” 

Hvad sker der for vores øje: 

”Overaktivitet” 

Hvor ligger problemet som regel: 

Flokinstinktet 

Hvor ligger problemet som regel: 

 Stressudløseren 

Hvor ligger problemet som regel: 

  Flokinstinktet 

Kan løses via: 
 

Rangorden 
 

”Rette Hiaraki” 

 

Kan løses via: 
 

Tillid til 

Stressudløseren 

”Sluk de store pupiller”  

Kan løses via: 
 

Kærlighed 
 

”Tillid mangler” 
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Stress indtræder:      ADRENALIN 
 

Adrenalin er kroppens kamphormoner, der gør kroppen kampklar. 

Adrenalin udskilles og hjælper hjernen, når situationen opfattes som en 
trussel og en udfordring.  

Når kroppen skal bruge ekstra kræfter til fysiske eller psykiske 
belastninger og udfordringer, så udskilles adrenalinen automatisk. 

Adrenalin forstærker samtidig følelser fx vrede og irritation 

 

 
 

    

AKUT STRESS 
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Symptomer under træningen  
 

   Hunden taler til dig fx i byttedriftens bærefase: 

 

  Trækker væk fra hundeføreren           (Positiv stress)  

  Tygger i variabel forstærker              (Præstations stress) 

  Støder  variabel forstærker i jorden     (Positiv stress) 

  Rusker variabel forstærker                     (Positiv stress) 

  Stopper op - står stille                    (Negativ stress) 
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Stress har altid en stressudløser fx: 
 
Bevægelse 
Høj Lyd 
Pludselig lyd 
Langvarig lyd 
Smerte 
Lugt – fært 
Førerens adfærd 
Flokkens adfærd 
 
Isolation  
Mange sammen 
Afbrydelse af søvn 
Afbrydelse ved spisning 
 

Ophold i uvante 
omgivelser 

Træningen 

Politihundeskolen                                                                                                      Stress                                                                                                                          7 



KRONISK STRESS 
UDSÆTTELSE FOR STRESS OVER LÆNGERE PERIODER   
 

                     CORTISOL 
Cortisol produceres i store mængder ved vrede, frygt og for lidt søvn. 

Når kroppen producerer for meget cortisol, føler man sig udmattet, men man kan 
ikke slappe af.  Man vågner om natten og har svært ved at falde i søvn igen. 

Når cortisol udskilles svækkes adrenalinproduktionen og i stedet for at få flere 
kræfter til kamp og flugt, så sker der nu det modsatte.  

Man bliver træt, ligeglad og passiv - orker ikke løse opgaver og problemer.  
Man mister langsomt sin energi og kraft. 

 
 

Cortisol skrumper Hippocambus, der ødelægges for evigt  +  
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Thalamus 

 



Hvorfor kan man ikke lære  

eller 

 hente i erindringen, når man 

er stresset? 
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Serotoniner 
signal til og fra hjernen 

Nervebane 
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Serotonin 
fungerer 100 % 
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Adrenalin = 
Kamphormon 

Stress 
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Adrenalin er 
ikke nok! 

 

Thalamus 

 

Langvarig Stress 
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Nej - Føj 
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? 

 eller hvad med at lære 

hunden selvkontrol! 



 100 % 

 0 % 

Læring 

0,84 sek. 

Uønsket adfærd 

5+ sek. 

Hvad er rigtigt og hvad er forkert. 

Hvad er selvkontrol og hvad er læring. 

1+ 

2+ 

3+ 

4+ 

5+ 

Den utrænede hunde 

er 3-4 sek. om at 

ændre 

opfattelsesbillede. 
 

Eksempel: 

En person løber og 

står stille.  

I hundens hjerne 

løber personer i 3-4 

sek. efter 

opstandsning. 

BEGREBET  

5+ 
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Positiv forstærkning 

Tilføre – belønning - 0.84 

3. Roser hunden 
 

 

Skaber 
tillid 

Skaber 
Mistillid 

Negativ straf 

Gøre ingenting - 5+ 
 

2. Overgår til 5+  

og behold energien. 

Negativ forstærkning 

Fjerner påført ubehag, når 
hunden udfører den 

ønskede handling 
 

 

Denne skal ikke bruges 
 

Positiv straf 

Tilføre ”energi” når hunden 
ikke adlyder kendt 

kommando 
 

1.Først kommando og 
 straks max-energi  

 

  

 Bak og så beløn 
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Selvkontrolsøvelse 

• Noget så simpelt som ”På Plads” 
 

• Hunde med høj grad af selvkontrol har den dybe 
koncentration og hjernen hænger ikke i en elastik 
og flyver rundt. 
 

• 5 sekunders total ro ved standøvelsen 

                        Bak og beløn 
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  Afståelse 1            Magtanvendelsestræning              Afståelse 2    
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Film til enkeltlektionerne/Film til Mangtanvendelses træning/3 Afståelse I.MOV
Film til enkeltlektionerne/Film til Mangtanvendelses træning/4 Afståelse II.MOV


KONKLUSION 
Vær ikke bange for stress, men respekter den 

- for den er der! 

Jo flere gange hunden udsættes for lange stresssituationer, jo mere               

handlingslammet bliver hunden grundet cortisol. 

Man får sværere og sværere ved at få hunden til at prøve noget nyt,  

”Hunden står af” 

Dårligt: 

Godt: Oplær hunden i korte akutte stresssituationer, da hunden derved 
lærer at styre sin adrenalinudladning.  

 

LÆR HUNDEN SELVKONTROL! 
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