
Tvangskosing

Før du ser videoen ønsker jeg å forklare hva tvangskosing er, hvorfor vi gjør det, når vi gjør det og 
hvordan vi gjør det. 

Tvangskosing er hjelp til å finne ro. Ro som videre gir trygghet, som igjen gir en håndterbar og 
avbalansert hund. Tvangskos kunne derfor like gjerne vært kalt for tvangsro. Tvangskosing er ikke 
nødvendigvis å holde hunden i fanget og bokstavelig talt kose med den. Tvangskosing tar mange 
former, og denne videoen er en måte å gjøre det på. 

Vi gjør det når vi har tid, har roen over oss selv og ikke nødvendigvis når hunden er på sitt høyeste 
og mest energiske. Til slike tilfeller anbefales ofte andre former for tvangskos (se “Stå på båndet” 
når videoen blir tilgjengelig). 

Hvordan vi gjør det er ekstremt situasjonsbetingen. Det er du selv som må avgjøre hvor stor 
utfordring du klarer å håndtere, hvor lenge du kan være fokusert og hvor til stede du kan være for 
hunden din. 

I videoen vil du se at jeg plukker opp valpen med rolige og avslappede bevegelser. Jeg snur den 
rundt på ryggen med et fast og trygt grep. Du vil se at valpen er litt stiv i beina i starten. Etter hvert 
som filmen går vil du se at valpen sender tydelige signaler som gjesping, senker ben og ofte vil de 
puste dypt selv og “sukke.” Disse forteller meg at valpen slapper av. Jeg puster selv og gjør det 
bevisst når valpen viser meg disse signalene. Jeg koser bestemt og langsomt med valpen og 
fokuserer ikke på noe annet enn hvordan valpen har det og responderer på håndteringen.

Når valpen faller synlig til ro kan jeg begynne å kjenne på poter, sjekke tenner og lignende. Du vil 
også se at jeg tar meg frihet til å reposisjonere valpen slik at den ligger i en tryggere stilling. Dette 
bør man ofte gjøre som en del av håndteringen, men forbered deg på at de ofte kan bli litt urolige 
av dette og at du kanskje må starte på nytt med øvelsen. Men de vil nok falle til ro fortere enn sist 
gang.

I denne filmen er valpen ganske rolig. Men det kan like godt være at du har en valp som ikke vil og 
gir deg fysisk eller verbal motstand. Mange valper skriker gjerne og de skriker høyt eller de spreller 
tilsynelatende ukontrollerbart (i mange tilfeller; begge deler). Dette kan ofte virke utrolig dramatisk 
og ofte så gir folk seg når dette skjer. Men det er i slike tilfeller at det er ekstra viktig å 
gjennomføre. I en slik situasjon er det ikke nødvendigvis behov for å “kose” med valpen. Her kan 
det ofte være bedre å bare holde valpen på en fast og trygg måte og puste utrolig godt for å fortelle 
valpen at “dette går fint, vi klarer dette sammen og du overlever dette.” 

Selv om tvangskosing til tider kan føles litt trivielt kan konsekvensene av ikke-gjennomførte forsøk 
by på problemer senere, og dette kan jeg ikke få sagt nok. En valp som får bestemme når 
tvangskosingen er ferdig er en valp som får bestemme punktum. Valpen vinner og vil få mer og 
mer kontroll på deg. Problemstillingen her er at en hund kan i teorien ikke bli leder for et 
menneske. Dermed øker du sannsynligheten for å få en utrygg hund, og her tar jeg meg frihet til å 
anta at jeg ikke må spesifisere konsekvensene av en utrygg hund. 

Når dere kommer i mål, og det gjør dere, så er avslutningen like viktig som gjennomførelsen. Du vil 
se at jeg tar et nytt fast og trygt grep. Så løfter jeg valpen rolig opp og setter den trygt ned på 
gulvet men jeg slipper ikke taket med en gang. Når jeg er sikker på at valpen er helt rolig og ikke vil 
bykse eller sprelle ut av hendene på meg, så kan jeg gi slipp, fulgt av en avslappet og enkel 
anerkjennelse som for eksempel “flink valp” eller “bra”.


