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Skapa en god relation så att hunden vill samarbeta!

Om du som instruktör kan
övertyga kursdeltagarna om
att agera enligt fyrklöverns
aktiviteter - kan du i princip lova
dem att de kommer att kunna
lära hunden ordet KOM dvs.
inkallning i normalläge.

För inkallning i extremsituationer
krävs lite mer ...

Instruera så här!

1. Klappa om hunden och tala
om hur fin den är. Min. 20 sek.
Se till att få gensvar från hunden
- ge inte upp för tidigt ...

FIN
VOVVE

1.

3.

2.

3. Dra gärna kamptrasen på
marken när hunden ska gripa.
Kanske drar hunden och då kan
du hålla emot och låta den dra.
Säg sedan LOSS, sätt dig ner,
bli passiv och ge hunden en
godbit i utbyte mot trasan.
Om hunden har svag kamplust -
låt den vinna trasan!

Jaktlek

Kamplek

Socialt samspel

Sid 21

2. Ta fram bollarna. Visa dem
för hunden. Rulla kort den ena
bollen åt sidan. Om/när hunden
tar den, visa den andra bollen
och rulla den åt andra hållet.
Hunden behöver inte ta bollen.
Bara jaga efter. Kul. Om hunden
har ägandebegär får den lämna
ifrån sig ena bollen innan den
andra kastas. Jag (instruktören)
kan hålla hunden i koppel/lina
så den inte kan rymma iväg.
Varianter: Din hund har stor
jaktlust - då rullar du kort. Din
hund har svag jaktlust - då rullar
du längre.



9

4.
4. Ett blad i fyrklövern är mat/
godis och det behöver du nog
inte öva ... eller?

Mat/godis

Några råd kring budskapet
”fyrklövern”:

Hundägarna/hundarna

- I princip enda kravet på kursen
är att ALLTID ha med alla grejer-
na.

- Alla måste försöka göra alla
aktiviteterna även om hunden är
till synes ointresserad. Du
(instruktören) kan försöka få
igång hunden i de aktiva mo-
menten, så att ägaren kan se
hur du gör.

- Låt kursdeltagarna lägga märke
till hundens prioriteringsord-
ning och lära sig att - efter det
sociala samspelet som alltid
görs först - spara den bästa
aktiviteten till   sist - målet.

- När fyrklövern fungerar kan
kursarna välja social belöning+
en av de övriga tre t.ex. godis

Hundägare har olika skäl till sitt
valpköp. En del är väldigt ange-
lägna att ”göra rätt”. De anmäler
sig till kurs med valpen. Andra
ser tiden an och kommer till
utbildning när något problem
uppstår med hunden. Då är
hunden kanske 8-9 eller 20-22
månader. Den är i någon
könsmognadsperiod och det
”funkar inte längre”.

Gemensamt för alla är då
- skapa relation
- öva ordinlärning
- träna utan och med störningar
- slutför med ”sagt ord gäller”
dvs. hunden ska veta vad som
händer den om den ”struntar i”
att göra vad föraren säger.

Bra övningar för alla hundar finns i
Övningsbanken i boken

Allmänlydnad
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Träning av ögonkontakt - hunden lyssnar

BRA

SLUT

Motiv till att träna ögonkontakt:

För att vi ska se att hunden ”tar
in” det vi säger, börjar vi att öva
ögonkontakt. Vi övar ordet BRA -
berömordet, som följs av belöning
enligt fykrklövern.

Instruera så här!

2. När du givit hunden godbiten,
säger du SLUT. Du meddelar då
att du bryter kontakten med
hunden. Den behöver inte lyssna
aktivt på dig längre.

Pröva igen t.ex. när något störan-
de finns i närheten (då är det
mycket svårare för hunden att se
på dig). Säg ev. hundens namn
om störningen är för svår.

När väl hunden tar kontakt - säg
BRA - vänta 3-5 sek och ge
sedan en godbit eller välj något
annat ur fyrklövern. SLUT.

1.

2.

ORDinlärningens första steg
BRA + SLUT

Uppmaning: Träna lite men ofta.

Sid 53Så här kan presentationen/instruktionen låta:

1. När hunden ser på dig - säg
BRA och ge en godbit efter 3 sek.
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Ordet SITT - grundövning

Så här kan instruktionen låta:

BRA

SITT

1. 2.

3.

4.
5.

SLUT

4. Ge en godbit uppifrån.
5. Säg SLUT och se till att
hunden flyttar sig från sittande
ställning. Bryt kontakten!

Forts. Öva tre-fyra gånger i en följd. Vänta en liten stund längre
med att hjälpa hunden, så att den får tänka efter och försöka

komma ihåg vad den ska göra när den hör ordet SITT.

2. Ingen godbit i handen. Säg
SITT och hjälp sedan hunden
genom att föra handen uppåt/
bakåt över hundens huvud.

3. När hunden sitter - säg BRA

Sid 62

1. Ha hunden framför dig ...


