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Träningstips 

Det finns otroligt många duktiga hundinstruktörer som skrivit mängder med bra böcker och gjort 
många fina filmer så det ska jag inte försöka mig på att dubblera - se istället längre ned i detta tipsblad 
några av dem som jag träffat på och var du kan få mer tips ifrån dem. 
 
 
Det som jag tycker är viktigt och som ofta förbises  är upplägget av träningen :  

Fundera Planera Träna 

 

 
 

  

 

  

 

 
Fundera  
Sätt ett tydligt mätbart mål för dig för dig och din hund. Vad ska den kunna, hur vill du att den ska bete 
sig och när ska detta vara uppnått? 
 
Ett visst pris på i en tävlingsform brukar vara bra för då vet du exakt vad du behöver uppnå - det står i 
reglerna. 
 
Skriv ned detta huvudmål på ett papper och dela upp det i många mindre delmål för hur du ska nå 
huvudmålet.  Använd gärna ”Min Mållista"  som du kan ladda ned från vår hemsida. 

Jag tycker att de första delmålen ska omfatta vanlig vardagslydnad, sitta kvar, 
inkallning, hur hunden ska uppträda när ni har gäster mm.  

Till detta läggs sedan de olika delmål som behövs för just din hunds jakt eller aktivitet, 
apportering, spår mm 

Fundera också igenom alla kommandon signaler och tecken och annan kommunikation som du 
använder i vardag och träning med din hund. Skriv ned även detta på papper – se förslag på vår 
hemsida – ”Min Kommandolista ”. 

Gör det enkelt och använd så skilda kommandon och tecken som möjligt för olika 
aktiviteter.  

Ju fler moment du vill att hunden ska klara desto tydligare bör du vara i dina 
kommandon och försöka ge hunden olika startbilder/arbetstecken för dessa aktiviteter.   

En kontinental fågelhund ska tex både kunna stå för fågel och stöta klövvilt. När den 
ska jaga fågel får den ett markeringstäcke som sitt arbetstecken. Nästa dag när den 
ska stöta klövvilt har den kanske en GPS-pejl som arbetstecken istället. Du kan också 
jobba utifrån olika startpositioner och procedurer inför vissa moment. 

Skriv också ned hur du vill att hunden ska bete sig och respondera på dina kommandon 
i olika situationer.  

Hur ska den komma in och sätta sig vid inkallning, i vilken position tycker du att 
kommandot FOT är uppfyllt etc. Detta är enormt viktigt för att du ska kunna vara 
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konsekvent när du ger beröm  eller korrigering  – det måste du alltid göra utifrån 
samma ramar varje gång för att din hund ska vara trygg med dig. 

Ett kommando typ ” gå fint” för en lös hund är i mitt tycke svårt att definiera – ibland 
betyder det 2 meter ifrån föraren och andra dagar 8 meter ifrån föraren. Jag skulle tro 
att det beror på förarens form för dagen.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Stryk och lägg till på denna lista och när den är klar- sätter du upp den på ditt kylskåp bland annan 
viktig information. 
 
 
Planera  
Planera din träning och gör en träningsplan för en månad i taget. En månad är ofta vad vi kan förutse 
men också en lämplig träningstid för vart och ett av de delmål som du satte när du bestämde dig för 
vad din hund ska kunna. Jag tycker att du ska skriva ned en träningsplan på papper, se gärna vårt 
förslag på hemsidan ”Min träningsplan ”. 

När du planerar din träning ska du öka svårigheten och öka störningarna i så små steg 
att din hund inte märker av dem. Jag brukar tänka veckovis och inom denna vecka 
kanske ha ett tidsmått/avstånd som jag sakta ökar 

Ska du tex lära din hund att apportera så börjar du att den vecka 1 får hålla och bära 
inne i köket  där det inte finns några störningar.  Jag skulle nog sätta på kopplet de 
första gångerna även inomhus så att jag vet att hunden inte kan springa under bordet 
med apportobjektet i ungdomlig iver och att  du lockas in i en för hunden rolig jagalek. 
På måndag får den hålla i apporten 3 gånger morgon och kväll och då ca 10-15 
sekunder. Under veckan ökar jag tiden den får hålla till 30 sekunder, 45 sekunder, 1 
minut, 1,5 och kanske 2 minuter på söndag, 

I nästa steg – vecka 2 får den göra samma hålla/bära övningar men utanför huset.  Där 
ute kan det finnas spännande saker som humlor eller otäcka tingestar som sopbilar – 
störningarna ökar markant för den unga hunden men vi människor har ibland svårt att 
se det så. 

 

I vilken position vill du ha din hund när den kommer på en inkallning 
 – det måste du veta innan du startar träningen 
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Vecka 3 görs samma övningar någonstans i kvarteret  för att vecka 4 göras ute i 
skogen  eller i en park. 

När hunden kan hämta eller om du skall träna inkallning är det kanske avståndet som 
du skruvar till sakta under veckan: 5-10-25-50-75-100 meter.  Du inför en ny miljö enligt 
ovan allteftersom veckorna kommer. 

Med en rimligt mogen hund kan du ha flera utbildningslinjer på gång samtidigt. Att 
apportera och spåra kan gå hand i hand, likaså ren lydnad. Lydnad och jaktträning går 
bra under samma pass men ska du träna olika sorters jaktmoment skulle jag ge rådet 
att träna olika moment under olika pass så att hunden får en chans att vila upp sig 
emellanåt. 

Planera träningen så att du kan träna korta och många pass istället för några få, långa pass. 
 

 
Träna  
Nu har du äntligen kommit till det roliga - det är dags att träna med din fyrbente vän. Men hur ska man 
få tiden att räcka till mellan hämtning och lämning, budgetmöten, födelsedagar och andra ”måsten” - 
mitt tips är att du tränar i vardagen.   
 

Försök lägg upp träningen så att du kan träna under dina normala morgon- och 
kvällspromenader.  3 gånger morgon och kväll under en vecka är 42 gånger – det är en 
bra repetitionsmassa. 
 
Var också så ordentlig att du prickar av varje pass i träningsplanen – då ser du om du 
haft svårt att hinna med träningen som du tänkt en period . Det är det ingen fara om du 
inte hinner med det du tänkt – det är bara att förlänga den veckoperioden en vecka.  

  
 
 Uppföljning och utvärdering 
 
När en månad gått har du jobbat dig igenom din träningsplan och det är dags att utvärdera hur det 
gått.  
 

Ligger du och din hund ”på plan” är det bara att fortsätta och gå på i ungefär samma 
takt. 
 
Går det inte så bra gäller det att fundera över vad som hänt.  
Har du inte hunnit träna så kan ju inte du och din hund i rimlighetens namn kunnat 
utvecklas och då får du kanske använda nästan samma månadsplan en gång till. 
 
Ofta går vi för fort fram och gör övningarna för svåra – kom ihåg att i nya miljöer kan 
hunden ofta ha svårt att utföra moment som vi som människor tycker att de kan. Om 
din hund kan apportera på ett fält med gräs är det en helt annan ”bild” den ser, andra 
bakgrundsdofter etc, när den ska apportera på en stubbåker. 
 
Vissa moment är svårare än andra och olika hundar har olika lätt för olika moment. Det 
innebär att du ibland måste backa och göra om övningarna i flera miljöer eller göra 
övningen lite lättare för att du ska få din hund att återfå sitt självförtroende.  
 

Kom ihåg att det inte är någon fara att backa och göra enklare övningar. Det förutsätter dock att du 
har en plan att ta dig vidare. 
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Ledord i träningen  

• Glädje  - både du och din hund ska tycka om varandra.  
o När du berömmer din hund ska den visa att den blir glad – svansen ska vifta 

 

• Tydlighet  - du måste ha tydliga ramar och gränser för att vara konsekvent.  
o Du måste veta var dina gränser är så att du berömmer/korrigerar vid samma punkter 

varje gång- varje dag- i ur och skur. Vart får din hund ha tassarna när du öppnar 
buren i bilen? Det är väl inte så att din hund får ha tassarna på kofångaren hemma 
när du öppnar buren, men när du är på samlingsplatsen för jaktkompisarna kräver du 
att den ska ha tassarna inne i buren när buren är öppen . 

 

• Ärlighet  - du måste mena det du säger.  
o Du kan inte gå och säga” nej” hela tiden - då menar du inget med det . När du säger 

”NEJ” så måste du mena det och då ska hunden visa att den förstått – Observera att 
det inte är detsamma som att var våldsam – våld hör inte ihop med hundträning. 

 

• Kontakt – ögonkontakt – något av det viktigaste för  mig.  
o När din hund ser på dig vet du att den mentalt är med dig till 100% . Sitter den bredvid 

dig i ”FOT” position är den visserligen med dig fysiskt men sitter den och stirrar på 
grannens katt i syrenhäcken och du samtidigt berömmer den och säger ”duktig hund” 
så är risken stor att tankegångarna går ”- Japp, den katten ska jag ta och husse gillar 
tanken”.  

En procedur som jag tycker är bra för att främja detta med ögonkontakten brukar jag kalla för 
”dörrdisciplin”: 

• Du står vid dörren med din hund – den 
tittar på dig – du ger beröm ”bra” 

• Du öppnar och går ut- hunden sitter 
kvar och tittar på dig – ”bra” 

• ”Varsågod” – hunden går ut 
• Hunden sätter sig och tittar på dig – 

”bra” 
• Du stänger och låser dörren – hunden 

tittar på dig – ”bra” 
• Du löser hunden med ”varsågod” och 

ni går lugnt utan att hunden drar i 
kopplet eller ifrån dig. 

 

Jag gör på samma sätt vid bilen och detta är återigen ett utmärkt sätt att träna i vardagen – och det 
ger resultat – jag lovar. 

Lycka till! 
 
@NN 
Anders Niklas Niklason 
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Några bra instruktörer - hemsidor och  böcker :  

Barbro Börjesson  
En dam med en fantastisk erfarenhet och glöd. I TV har ni sett henne lösa många problem och ett 
vanligt problem är faktiskt att hunden drar i kopplet. Barbro har en övning som hon kallar ”Följ mig” 
som hon bla visar på DVDn ”Tre lätta steg” utgiven av Jägareförbundet .  Det är väl investerade 150 
kronor och kan beställas från jägareförbundet.  
 
Jeppe Stridh  
Jeppe är också känd från TV och har som ledord ” 95 % kärlek och 5 % ramar”. På Jeppes hemsida 
kan du se hur Jeppe jobbar med beröm och timing . Detta med timing är svårt men något som man 
kan öva upp. Något som Jeppe också poängterar är detta med skillnaden om hunden har ögonkontakt 
med dig som hundförare eller ej. När din hund ser på dig så vet du också att den mentalt är med dig. 
Har du inte möjlighet att gå på Jeppes kurser i Skåne – eller på Sally Stridhs kurser i Linköping kan du 
titta på hemsidans filmer och beställa hans DVD:er.  www.nya.jeppe .org 
 
Anders Landin 
Anders är en känd Vorstehprofil som länge haft bra handfasta träningsråd att beställa från sin 
hemsida. Sedan något år har detta blivit en bok och inte minst ett par DVD:er. Det är mycket 
inspirerande att se Anders träna och jaga med sina hundar -  alla lösa. 
Bor du i Västsverige har du nära till Anders kurser söder om Trollhättan men vart du än bor i landet 
kan du beställa hans bok/DVD.  www.landins-hund-katt.se 
 
 Mattias Westerlund  
Mattias har en gedigen erfarenhet från Hundskolan i Sollefteå där han jobbade både som dressör och 
instruktör. Minhundar, rovdjurshundar, ja Mattias är allätare men det är nog de stående fågelhundarna 
som ligger Mattias om hjärtat. Jag hade läst lite om Mattias och träffade honom första gången på 
Fäviken Game Fair 2011. Mattias har ett intressant koncept att träna stadga och resning i små, små 
steg för att sedan sätta det samman till en enhet. Mer om detta kan du se på Mattias hemsida. 
www.hundskolanvision.se 
 
Bengt Rödseth 
Bengt bor numera norr om Uppsala och jag har haft nöjet att få träffa både honom och hans sambo 
Gunilla Wedeen på jakt. Förutom att Bengt och Gunilla precis som Anders Landin visar upp ett gäng 
med goa lugna hundar jobbar Bengt mycket med problemhundar och deras ägare. På deras hemsida 
så kan du hitta både berättelser och filmer som är väl värda att se på och även beställa deras böcker.  
www.gyllerbodahundcenter.com 
 
Lena Brattsberg- Karlsson 
Lena är en av Sveriges mest framgångsrika retrieveruppfödare och tillika handler. Hon delar sin 
kennel Searover med Anki Anderssons. Det finns en mängd böcker som berör detta med apportering 
och alla har sina förtjänster. Jag tycker dock att Lenas bok ”Retrievern som apportör ” är ett utmärkt 
standardverk med många bra skisser som visar hur övningarna kan läggas upp. Du kan beställa 
boken direkt från Lena. www.searover.nu 
 
Det finns som sagt en massa jätteduktiga instruktörer runt om i Sverige de som jag nämnt ovan är 
några av de som jag träffat på och som har bra hemsidor/ publikationer som stöd för träning  


