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Halsbånd	  kan	  være	  årsag	  til	  mange	  ubehagelige	  overraskelser!	  
	  
Prøv	  at	  lægge	  din	  flade	  hånd	  mod	  dit	  brystben	  og	  pres	  alt	  hvad	  du	  kan.	  Læg	  nu	  din	  flade	  hånd	  
med	  samme	  pres	  mod	  dit	  strubehoved.	  Hvordan	  føles	  det?	  Ja,	  sådan	  kan	  det	  også	  være	  at	  have	  
et	  halsbånd	  på,	  når	  snoren	  i	  den	  anden	  ende	  er	  stram.	  Mange	  hunde	  trækker	  af	  flere	  årsager:	  
	  
•	  Vi	  følger	  jo	  med	  
•	  De	  vil	  væk	  fra	  smerten	  og	  træk	  skaber	  modtræk	  –	  en	  ren	  refleks	  
•	  Vi	  stiller	  for	  store	  krav	  og	  beder	  hunden	  gå	  plads	  alt	  for	  ofte	  
•	  Vi	  har	  ikke	  den	  ønskede	  kontakt	  og	  det	  ønskede	  samarbejde	  med	  vor	  hund	  
•	  Vi	  har	  aldrig	  lært	  hunden	  at	  gå	  pænt	  
•	  Hunden	  er	  ikke	  stimuleret	  i	  hverdagen	  
•	  Gåturen	  er	  dagens	  toppunkt	  
	  
Du	  har	  måske	  rykket,	  hevet	  og	  skældt	  ud	  dag	  efter	  dag,	  uge	  efter	  uge..	  år	  efter	  år,	  men	  har	  det	  
hjulpet?	  Stop	  op	  og	  sig	  til	  dig	  selv:	  ”jeg	  må	  finde	  på	  noget	  andet,	  det	  hjælper	  jo	  ikke”.	  
	  

	  
	  
En	  anden	  uheldig	  ting	  ved	  brug	  af	  halsbånd	  er,	  at	  hunden	  kan	  få	  muskelinfiltrationer	  i	  
nakkeregioner,	  hvilket	  kun	  giver	  yderligere	  smerter,	  lægger	  vægten	  anderledes	  og	  som	  kan	  
medføre	  ryg	  og	  hofteproblemer.	  
	  
Derudover	  kan	  et	  halsbånd,	  der	  ikke	  dækker	  over	  2	  halshvirvler	  ved	  et	  kraftigt	  ryk	  smutte	  
ned	  mellem	  to	  hvirvler	  og	  det	  kan	  i	  værste	  fald	  give	  alvorlige	  skader.	  
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En	  af	  løsningerne	  kan	  være	  at	  fjerne	  den	  smerte,	  der	  uvilkårligt	  påføres	  hunden	  fra	  et	  
halsbånd	  –	  også	  selvom	  hunden	  måske	  ikke	  trækker!	  Dette	  kan	  du	  gøre	  ved	  at	  bruge	  en	  sele	  i	  
stedet	  for	  og	  derfor	  anbefaler	  Hundeopskriften	  varmt	  seler	  af	  bestemte	  typer,	  idet	  ikke	  alle	  
seler	  er	  lige	  hensigtsmæssige.	  Jeg	  giver	  grundig	  vejledning	  i	  brug	  af	  seler,	  herunder	  indlæring	  
på	  en	  sjov	  måde.	  
	  
Adfærds guider fra Dyrespecialisten 
Ny hvalp, Ny voksen hund, Stueren, Alene Hjemme, 
Destruktiv tyggen, Gravning, Overdreven gøen, 
Hvalpebidning, Hundeslagsmål, Frygt mennesker, Hunde & 
Børn, Hyperaktiv & Hoppende hund, Katte manerer, 
Hundetræning & Socialisering hvorfor og hvordan, Nytår 
hvad så, Vintertips. 
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