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”Hundträning består 10 % av att lära in nya beteenden,  

resterande 90 % består i att få hunden i en sinnesstämning där den vill lära sig”  
– Jane Killion 

Ansvarsfördelning 
Som instruktör ansvarar jag för att: 

✓ Träningen bedrivs enligt evidensbaserade och etiska principer 

✓ Undvika att tillfoga hunden obehag, smärta eller psykiskt lidande i träningsupplägget 

✓ Alltid anpassa träningen efter den information du ger mig om din hunds hälsotillstånd och ålder 

✓ Nöjd-kund-garanti: Om du anser att jag inte förklarat på ett sätt som du förstått, meddela mig så hittar 

vi en lösning 

✓ Inte utsätta din hund för risker att skadas eller på annat sätt fara illa under träningen 

✓ Ta med klicker och hundgodis till första träffen 

Som hundägare ansvarar du för att: 

✓ Ha strikt hundägaransvar: jag kan inte ta något ekonomiskt ansvar vid hund och/eller personskador 

✓ Ha lämplig försäkring för din hund 

✓ Ha god kännedom om din hunds hälsotillstånd och välmående och vara ärlig om detta till mig så att vi 

kan anpassa träningen efter hundens kondition 

✓ Hunden är vaccinerad (parvo, HCC och valpsjuka) 

✓ Använda träningen på det sätt som jag instruerar om du vill uppnå de resultat och mål vi satt upp; om 

du själv ändrar upplägg eller lägger till egna metoder kan jag inte garantera hundens välfärd eller att 

du får de resultat vi kommit överens om 

✓ Ta med olika belöningar till kommande träffar (som du kommer att få information om) 

✓ När du sedan fortsätter din träning hemma tänka på följande: 

o Belöningssignalen behöver komma exakt i rätt position, alltså precis timing (det är ofta här vi 

missar när det inte blir som vi hoppas) 

o Använd belöning som din hund uppskattar oavsett om det är ätbart, socialt, lekfullt eller 

extern belöning 

o Sätt kriterier (krav) som hunden klarar av, backa om det blir för svårt och se till att hunden 

lyckas i 4 av 5 försök eller 8 av 10 försök. Det man gör ofta blir man bra på oavsett om det är 

att lyckas eller misslyckas så se till att hunden verkligen får lyckas. Klickern ska gå av ofta! 

o Anpassa miljön så att du minimerar störningar (sådant som distraherar hunden) när ni börjar 

och att du ökar svårighetsgraden successivt (ökar försiktigt i små steg) 

o Träna i korta pass: några minuter per gång (5-10 minuter räcker, ibland kortare än så) 

o Tänk på var du belönar så att du inte omedvetet flyttar hunden ur positionen du vill belöna 

o Låt hunden själv räkna ut vad som ger ”klicket”, då får du både en mentalt trött hund och en 

glad hund som växer av att lyckas 

o Avsluta träningen då hunden fortfarande tycker att övningen är rolig 

Notera: Varje hund är en individ och även om det inte finns några garantier, så handlar framgång mest om den 

investering som hundföraren lägger in i fortsatt träning. All inlärning är som andra förmågor, du måste 

underhålla dem annars bleknar de.  
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