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Här tränas hundar i golfhyfs
Barbro Rydén lär ylande jyckar vett och etikett på golfbanan.
Ylande, flåsande och
bollfångande hundar är
ett icke önskvärt inslag
på golfbanan.
Men med lite träning
kan det bli ändring.
Kayla 7 år och Yo-Yo 1 år
har fått lära sig vett och
etikett på golfbanan.
Det sägs att man inte kan lära
gamla hundar sitta, men på Hunduddens träningscenter på Djurgården kan man numera lära dem
golfhyfs. Eller i alla fall att sitta
stilla bland vinande golfbollar och
ivriga golfentusiaster.
– Hunden får lära sig att koppla
av och vara lugn på golfbanan och
att inte störa medtävlarnas eller
ägarens koncentration, säger Barbro Rydén, kursledare och ägare
till träningscentret.
7-åriga staffordshire bulldogen
Kayla och 1-årige lancashire heeler-hunden Yo-Yo har hussar och
mattar som gillar att spela golf.
Men Yo-Yo har inte fått följa med
ännu och för Kayla för har det gått
lite sisådär på banan.
– Jag har försökt många gånger,
men inte lyckats. Så fort jag ägnar
mig åt golfspel gnäller hon, säger
Jan Sandberg, husse och golfspelare.
Till slut var det hans dotter, som
egentligen äger hunden, som köpte ett presentkort till sin far för att
han skulle kunna ta med sig hunden ut på banan.
Hundentusiasten Barbro Rydén
har gott hopp om att Kayla ska bli
lugnare.
– Vi har tränat på att få henne
att inte bry sig så mycket och att
inte låta så mycket, säger Barbro
Rydén.
En stor del i inlärningen ligger i
belöningen.
– När hunden gör rätt så blir
det godbitar och när den gör fel så

Barbro Rydén instruerar Jan Sandberg med hunden Kayla 7 år i hur man gör för att inte börja gnälla så fort golfklubban åker fram.

negligeras beteendet, säger Bar- sitt namn, men när matte Eva Mibro Rydén.
örner ber henne sitta och vara tyst
Jan Sandberg har
så fungerar det, åtfått lära sig att ha en
minstone en stund.
burk som han stoppar en levergodis i till
Hunduddens trähands och det är den
ningscenter håller till
som Kayla ska koncenjust på Hundudden på
trera sig på i stället för
Norra Djurgården.
på annat när hon får
Centret är inrymt
BARBRO RYDÉN, i den gamla fanjunfölja med husse ut på
HUNDTRÄNARE karbostaden som stått
golfbanan.
Yo-Yo är en lite mer
obebodd i 35 år som
pigg förmåga. Hon hoppar, skäl- köpts loss och renoverats av Barler till och gör verkligen skäl för bro och Lars Rydén för att bli ett

”När hunden gör rätt
så blir det
godbitar.”

ställe där hunden och hundens inlärning står i fokus.
– Det var väldigt nedgånget när vi köpte stället, säger
Barbro Rydén.
Två år senare har man nu
ställt allt i ordning och
öppnat. Här finns hundfik,
hundrehabilitering och hundkurser är
några av verksamheterna
som bedrivs på området.
Och golfkursen är bara en av
alla kurser som finns i utbudet.
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Tror du att Kayla kommer att
vara en fullfjädrad golfhund efter kursen?
– Nja, jag vet inte riktigt, men
jag har i alla fall fått mycket tips
om hur vi ska kunna träna mer
för att hon ska bli det, säger Jan
Sandberg och skrattar samtidigt
som Kayla försöker bryta sig in
i godisburken.
● Jill Eriksson
jill.eriksson@mitti.se
tel 550 551 38
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