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Arbetshäfte
Teori och praktik till bok Allmänlydnad

Film Film Film Film Film Allmänlydnad till boken ses på

YYYYYoutube outube outube outube outube https://youtu.be/ee6thlPZa4k

Nivå 1 - grundutbildning (valp/grundkurs)
Belöningsträning, ordinlärning och näsaktivering

Nivå 2 - fortsättningskurs (sid 17-24)
Fortsatt belöningsträning, ordinlärning och mental näsaktivering i form av

personspårning, personsök och föremålssök

Frågebatteri till AL-boken (sid 26-31)
För egenkontroll av bokens innehåll och som underlag för diskussioner i kursen
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Kursinfo - nivå 1 och 2 Utrustning
Fyrklöversaker Fyrklöversaker Fyrklöversaker Fyrklöversaker Fyrklöversaker dvs. gott godis,
kamptrasa och två likadana bollar
är obligatoriskt att ha med varje gång.
Halsband Halsband Halsband Halsband Halsband - mjukt åtdragbart.
Sele undanbedes under kurstid.
Smidigt koppelkoppelkoppelkoppelkoppel som är behagligt att
hålla i även om hunden skulle dra.
Långkoppel Långkoppel Långkoppel Långkoppel Långkoppel (kort lina) 5 m för bl.a.
mingel och övning av ”fri” hund.
LinaLinaLinaLinaLina (+ sele) 15 m till bl.a. spårträning.

Kurstid och arbetssätt
- Kursstart enligt arbetshäftet.
- Start + 7 träffar (3x45 min) med
praktisk träning, fika och teorisamtal.
- Samtal/slutsatser kring vad som skett
vid den praktiska träningen.
- Hemläxa för de flitiga.
* Kom till kursen med välrastad hund!

Förberedelser hemma
- Kursbok läses enligt anvisningarna.
- Dvd:n ses på Youtube flera gånger
hemma gärna tillsammans med familje-
medlemmar och ”grannens barn”.
- Arbetshäftet används för att känna till
planeringen samt för dokumentation.
- Frågebatteri finns i detta arbetshäfte
på sid. 26-31. Vid varje träff kan några
frågeställningar gås igenom. Efter varje
fråga finns sidhänvisning till kursboken.

Studiecirkel
Hundklubbar har ofta samarbete med
Studiefrämjandet, som stöder denna
utbildning/detta utmärkta arbetssätt
= folkbildning.

Hundhållning
Denna kurs vänder sig till hundägarna.
De ska främst lära sig själva för att bli
goda lärare och ledare för sina hundar
både under kurstid men framför allt
hemma i den miljö man lever. För att få
ut bästa möjliga resultat av kursen
måste deltagarna fokusera på att bygga
upp en god relation med sina hundar.
Därför bör man undvika att hundarna
”leker med varandra” under kurstid.
Denna restriktiva hundhållning bör
upprätthållas tills man har en riktigt
säker inkallning på sin hund. Och det
kan ta sin tid...

Kursmaterial
För deltagare och ledare
- Bok Allmänlydnad 2022.
- Film (finns på dvd) - ses på Youtube:
https://youtu.be/ee6thlPZa4k
- Arbetshäfte

Kursmål
- Förstå/kunna använda kursmaterialet
även efter kursen som ”uppslagsbok”.
- Skapa god relation/kunna samarbeta
med sin hund (belöningsträning).
- Genomföra inlärning av de ord
(signaler) man gemensamt vill använda i
familjen.
- Sätta gränser för vad hunden får lov
att göra och vad som ska vara förbjudet.
- Erbjuda hunden näsarbete.
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Ledaren visar (inne eller ute)
(välj enligt sid 50-51*)

Ledaren visar hur en hund agerar
när den hör följande ord:

- Sitt + bra + ge godbit + slut (sid 62)
- Kom + bra + slut + hela fyrklövern
visas som belöningshändelse (sid 56, 22)
- Efter spontan ögonkontakt får hunden
godiset ur handen - varsågod (sid 145)
- Nej + kom + bra + slut (sid 61) när
hunden avstår från att ta något den vill
ha.
- (Sitt) + kvar när ledaren lämnar hun-
den. Neutralt slut när ledaren åter-
kommit (sid 69)
- Fyrklöveraktiviteterna visas och
förklaras

F I K A
Information
- Tider, platser
- Trivselregler på hundklubben
- Rastningsområden, träningsplatser
- Fikamöjliger och priser
- Hundhållning under kursen
- Utrustning visas (se föregående sida).

Hemläxa:
- Läs kap 1, 3 och 5 noga. Utrustning?
- Förbered efter vad som ska ske träff 2!
- Börja belöningsträna! Fyll i sid 5!
- Se delar av dvd:n på Youtube!

Valp/grundkurs
Välkomna alla!

Presentationer
- Klubben - Ledare (fyll i uppe till höger!)
- Deltagare (Låt deltagarna själva skriva på
listan enligt GDPR)

Kursmaterial
- Dela ut kursbok och arbetshäfte.
- Bläddra igenom boken tillsammans.
- Samtala om hur Frågebatteriet i Arbets-
häftet kan användas.

Generellt kursmål
Färdighetskontroll på sid 15 studeras!
Ledaren berättar ”i stort” om vägen dit:
- Belöningsträning (skapa god relation).
- Inlärning av orden bra, slut, kom,
(varsågod), nej, sitt, ner och kvar.
- Inkallning kom med störningar.
- Koppelhyfs - Möten/passeringar av
hundekipage - Passivitet - Hantering/
undersökning/lyft - Personspårning -
Leta saker.
- Visningar  inför nästa kurs av orden
ligg, gå fint, ta den/släpp.

Individuella kursmål
- Gå igenom frågorna på nästa sida.
- Jämför önskemålen/behoven!
.......................................................................
......................................................................

Kursstart

*) Sidhänvisning till kursboken.

Kursledare: ...................................................

Tel: ................................................................

E-post: ...........................................................
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- ...................................................................
.......................................................................

-....................................................................
.......................................................................

- ...................................................................
.......................................................................

- ...................................................................
......................................................................

-....................................................................
.......................................................................

- ...................................................................
.......................................................................
......................................................................

- ...................................................................
.......................................................................

-....................................................................
.......................................................................
......................................................................

- ...................................................................
...................................................................

-....................................................................

Vad kan vara speciellt viktigt för dig
och din hund att fokusera träningen
på? Vilka detaljerade mål kan du
sätta upp redan nu?

Fundera över följande frågeställ-
ningar:

- Hur vill du att hunden ska uppträda
när ni möter människor?

- Hur vill du att hunden ska uppträda
när ni passerar andra hundar?

- Hur vill du att hunden ska förhålla sig
till barn som leker?

- Hur vill du att hunden ska bete sig när
ni åker bil, tåg eller buss?

- Hur vill du att hunden ska bete sig ute
på tomten eller i trappuppgången?

- Hur vill du att hunden ska bete sig när
det dyker upp katter, harar, rådjur och
annat spännande?

- Hur vill du att hunden ska uppträda
när du undersöker och hanterar den?

- Hur vill du att hunden ska uppträda i
väntrummet hos veterinären och inne
hos veterinären?

- När kan du acceptera att hunden
skäller, när kan du inte acceptera det?

- ...................................................................

Notera här och jämför i gruppen
vilka individuella mål ni sätter upp!
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Vad ogillar ogillar ogillar ogillar ogillar min hund eller
är rädd rädd rädd rädd rädd för? Skriv ner några saker!

1. ................................................

.....................................................

2. ................................................

.........................................................

3. ................................................

.....................................................

Vad har hänt efter 4 veckorsefter 4 veckorsefter 4 veckorsefter 4 veckorsefter 4 veckors
kurstid? kurstid? kurstid? kurstid? kurstid? Har något ändrat sig?

1. ................................................

.....................................................

2. ................................................

.........................................................

3. ................................................

.....................................................

Hur är läget vid kursens slutkursens slutkursens slutkursens slutkursens slut?

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

Belöningsträning
enligt kap. 3 i kursboken.
1 = Inte intresserad alls

2 = Svår att få igång

3 = Mycket intresserad ”på”

Vad gillar min hund bäst idagidagidagidagidag?

Mat/godis: ....................................

Jaktlek: .........................................

Kamplek: ......................................

Social närkontakt: ..........................

Vad gillar min hund bäst efterefterefterefterefter
4 veckors träning4 veckors träning4 veckors träning4 veckors träning4 veckors träning?

Mat/godis: ....................................

Jaktlek: .........................................

Kamplek: ......................................

Social närkontakt: ..........................

Hur är läget vid kursens slutkursens slutkursens slutkursens slutkursens slut?

Mat/godis: ..................................................

Jaktlek: .......................................................

Kamplek: ....................................................

Social närkontakt: .......................................


