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UTGÅVA!

Bra grundträning är nyckeln till framgång
Boken ”Från valp till stjärna” vänder sig till dig som är intresserad av lydnads
träning och vill ha roliga, smarta tips om hur du ”ska få till det” från en som 
verkligen behärskar ämnet.

Oavsett om du vill tävla i lydnad med din hund eller om du ”bara” vill träna så 
är bra grunder a och o. Boken är en guldgruva för dig som har en valp eller 
unghund men även för dig som har en erfaren och duktig hund. Vi behöver 
alla återvända till grundträningen när vi ska lösa utmaningar som uppstår 
på vägen!

Med boken följer en studieplan för dig som vill ha hjälp med att få en struk
turerad träning, för din träningsgrupp eller för dig som är instruktör och vill 
använda boken som kursbok.

Detta är boken om lydnadsträningens grunder som du inte kan vara utan! 
Eller som en läsare uttrycker det: ”Det här måste bli en bibel för alla som är 
intresserade av lydnadsträning”.

Maria Brandels hundintresse riktar sig främst mot inlärning och träning. 
Kanske är det därför hon har sådana framgångar på tävlingsbanan? Maria 
har tävlat på SM och landslagsnivå i spår, sök, lydnad och räddning. Hon 
har 6 SMguld, 4 SMsilver och 1 brons som bästa resultat. Hon har dess
utom vunnit VM för räddningshundar. I lydnaden har hon även en 3:e plats 
på Nordiska mästerskapen och en 5:e plats på VM.

Läs mer om Maria och följ hennes blogg på: 
www.mariabrandel.se
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Intresserad, engagerad och samarbetsvillig – en 
sådan hund tycker jag är kul att träna! Gör inte 
du det också? Jo, jag gissar att alla som håller på 
med hundträning vill ha en sådan hund. Visst, det 
kan spela roll vad du väljer för ras och vilken 
individ du får. Men oavsett detta är intresse, en-
gagemang och samarbetsvilja egenskaper som du 
får fram och utvecklar med bra grundträning.  I 
den här boken vill jag ge tips och inspiration för 
hur du kan skapa en riktigt fin grund. Grundträ-
ningen är den del som ofta glöms bort i ivern att 
nå tävlingsmomenten. En stor del av grundträ-
ningen går ut på att skapa en bra plattform så att 
er fortsatta träning och era tävlingar ska gå bra. 
Här kan du läsa om olika delar som är viktiga 
att utveckla och en del detaljer och moment 
som är bra att börja med. Tanken med boken är 
att ge tips och idéer på både ett teoretiskt och 
ett praktiskt plan. 

Det absolut viktigaste jag lärt mig genom åren 
är att är att se mig och hunden som ett team där 
uppgiften måste vara inspirerande för oss båda. 
Se till att du själv och hunden har kul när ni 
tränar. Hunden måste vilja träna annars kan det 
kvitta! Jag har också lärt mig vilken skillnad det 
blir om jag hela tiden utvecklar mina kunskaper 
och försöker bli allt bättre på att förklara för 
hunden vad jag vill lära den. Det roliga är att 
utvecklingen i hundträning aldrig tar slut! Det 
finns alltid fler saker att lära och pröva. 

Den här boken vänder sig till dig som vill skapa 
en god grund i träningen för att senare tävla i 
bruks- eller lydnadsprov. Är du enbart intresse-
rad av att träna din hund så måste du givetvis 
inte ge dig ut på tävlingsbanan. Men jag vill 
verkligen rekommendera dig att åtminstone pro-
va på. Att tävla med hund är spännande, roligt 
och stimulerande! Det är ett sätt att testa om du 
kan lära hunden olika saker utifrån en given mall, 
som regelboken, utan att själv bestämma vad 
som ingår. Dessutom är det ett sätt att träffa en 
massa andra människor med samma brinnande 
intresse för hundträning som du själv har.

Men att tävla är i första hand att utmana dig själv 
och att försöka nå de mål just du har satt upp. 
Förutsättningarna inom hundsporten är olika, 
och att vinna är inte allt och det är långt ifrån alla 
deltagares mål. Någon har som mål att nå upp 
till ett första pris eller uppflyttning (att nå upp 
till ett visst antal poäng), någon annan att klara 
alla moment och en tredje att visa upp en hund 
som är trevlig att se på. Den viktigaste tävlingen 
är mot dig själv. Klarar du att nå dit du vill? 

Min förhoppning är att den här boken ger dig 
lust att utveckla din förmåga som tränare. Helst 
vill jag att du när du läser den genast vill slänga 
den ifrån dig – för att gå ut och träna!

Inledning
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Från valp till stjärna ingår i en serie på tre böcker, 
varav denna är den första. Böckerna kan med 
fördel användas som kurslitteratur av både stora 
och små grupper och också av dig som vill ha 
en träningsplan som du eller/och dina tränings-
kompisar kan följa. I slutet av varje bok hittar du 
därför en kursplan. Den här boken, Från valp till 
stjärna del 1: Grundträning, går igenom hur du 
lägger en grund för bra träningsförutsättningar 
samt hur du tränar in delar och moment som 
är grundläggande för den fortsatta träningen. 

Från valp till stjärna del 2: Momentträning är en 
genomgång av samtliga moment i lydnadsklass 
och brukslydnad. Jag går igenom hur momen-
ten ska se ut och hur du kan träna in dem. Jag 
går också in på hur du sätter lämpliga mål och 
jobbar ihop detaljer till moment med fin attityd 
och bra precision. 

Den sista boken i serien, Från valp till stjärna 
del 3: Tävlingsträning, handlar om att träna för 
tävling och för att få en fin helhet, både för 
hund och förare. 

Böckerna rör sig kring de fyra teman som är 
bärande i min träning. När jag tränar hunden 
mot ett mål – det vill säga en situation där jag vill 
kunna använda hundens kunskaper och lita på 
att de fungerar, som till exempel en tävling – ut-
går jag ifrån dessa fyra teman:

•  Grundträning

•  Detaljer och moment

•  Helhetsträning

•  Tävlingsträning 

I boken kommer jag att återkomma till vad dessa 
teman betyder och vad de innehåller, men vill 
ändå ge dig en kort introduktion till dem redan 
här: 

Grundträning innebär att du utifrån leken skapar 
bra belöningar, ett engagemang, en bra aktivi-
tetsnivå, samt att du tränar in olika grunder som 
du behöver i lydnadsträningen.

Detaljer och moment hänger tätt ihop. Detaljer är 
de delar som olika moment består av. Hur många 
detaljer ett moment består av beror förstås på hur 
mycket tränaren väljer att dela upp ett moment 
eller en större del. 

Boken ”Från valp till stjärna”
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Moment är förstås de moment som ska utföras 
på tävling men kan också vara ett slags hjälpmo-
ment. Ett exempel på hjälpmoment kan vara att 
springa runt ett föremål. 

Med helhetsträning menar jag träning för att få 
en fungerande helhet i de olika momenten. Kort 
sagt: Hur du bygger ihop detaljerna i varje mo-
ment till att bli en fungerande helhet. Men hel-
hetsträning handlar även om hur du bygger ihop 
momenten till ett fungerande tävlingsprogram.

Tävlingsträning innebär träning av de delar som 
är typiska för tävlingssituationen. Det kan till 
exempel vara att träna i olika miljöer, med kom-
mendering, på en ny plan, att träna på att göra 
bra ifrån sig på första försöket, att träna kedjor, att 
träna på de uppgifter hund och förare har mellan 
momenten, träning för föraren och så vidare.

Gränserna mellan dessa fyra teman är flytan-
de och i den praktiska träningen går de hand 
i hand. De finns alltid med i min träningsplan 
och vanligtvis befinner jag mig på olika nivåer 
beroende på vilka delar eller moment jag för 
närvarande tränar. Målet är att så snart som möj-
ligt jobba med alla fyra teman i de moment jag 
för tillfället tränar.

Den första delen av den här boken går igenom 
tänket bakom min träning. Därefter kommer 
de praktiska avsnitten som är fulla av övning-
ar. De är indelade i två nivåer: ”Att börja med” 
och ”Att gå vidare med”. Jag återvänder alltid 
till grundträningen när jag vill förbättra detaljer 
som hjälper mig att nå mina mål i träning och 
tävling. Den här boken kan du använda på sam-
ma sätt. Oavsett om du har en valp, en ny hund 
eller om du har en som du tränat ett längre tag 
kan du behöva röra dig mellan de olika nivåerna 
av praktiska övningar.

Foto: Lena Gunnarsson
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ATT BÖRJA MED

BELÖNINGAR SOM RITUAL
Foto: Emma Mattsson

Vad du gör samtidigt som du serverar belöningen kan ha en stor inverkan på hur 
hunden upplever belöningen och det kan lyfta en halvbra belöning till att bli en 
riktigt bra sådan. Det kan göra belöningen mer värdefull i hundens ögon men 
även påverka hundens känsla inför kommande moment. Genom att bygga upp 
olika former av ritualer kring belöningarna skapar du en mängd olika sätt att 
belöna. Utifrån dessa kan du även träna in olika momentförberedande rutiner 
som du sedan använder dig av på tävlingar. Nedan finns några förslag, men 
som vid all träning är det viktigt att du studerar just din hund och hittar vad som 
fungerar bäst för er. 
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ATT BÖRJA MED

BELÖNINGAR SOM RITUAL

Belöningar som ritual

Ritualer för att påverka hundens känsla
Med belöningsritualer menar jag alltså vad du gör när du belönar. Tänk 
på att en av de viktigaste ingredienserna i en bra belöningsritual är 
att du är 100 procent engagerad i det du gör. Genom olika former av 
belöningsritualer skapar du dessutom en samling aktiva och passiva 
belöningar att senare använda i detaljer och moment för att skapa 
rätt balans och känsla. Du kan även bygga upp en del tävlingsmässiga 
belöningar genom att utgå från dina belöningsritualer. Med en täv-
lingsmässig belöning menar jag att du belönar hunden på ett sätt som 
är tillåtet på tävling, det vill säga utan leksak eller godbitar. En sådan 
ritual skulle kunna vara att du ibland innan du belönar din hund till 
exempel klappar händerna och låter hunden hoppa runt lite grann 
runt dig innan den får belöningen. På tävling gör du samma proce-
dur men utan att ge belöningen. Hos vissa hundar skapar ritualen 
samma känsla som om den skulle ha fått en belöning. Därför blir den 
användbar på tävling.

Ritualer och engagemang
En del hundar saknar ett medfött intresse för föremål och godbitar, och 
blir kanske aldrig riktigt intresserade dem. Med den typen av hund 
är det ännu viktigare att bygga upp olika slags ritualer runt lek med 
föremål och kring godbitar. Du kan då skapa nog så bra belöningar 
trots att intresset för själva grejerna inte är så stort.

För att utveckla belöningsritualer kan du under leken testa olika sätt 
och försöka hitta varianter som just din hund gillar. Ditt eget agerande 
i belöningsritualerna är viktigt, samtidigt som du måste se upp med att 

Foto: Lena Gunnarsson
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ATT BÖRJA MED

Belöningar som ritual

det inte är du som blir för aktiv och hunden för passiv i leken. Bryt 
leken medan hunden är som mest aktiv. 

Öva också in ett antal belöningsritualer med godbitar. När jag till 
exempel vill ha en aktiv godbitsbelöning lär jag hunden att jaga ifatt 
godbitarna i min hand eller kanske att hoppa upp i luften och fånga 
godbitarna. Vill jag ha en riktigt lugn belöningsritual kanske jag an-
vänder omvänt lockande.1 Det innebär att jag håller fram belöningen 
men tidigare har lärt hunden att den bara får ta belöningen på kom-
mando, exempelvis ”varsågod”. För att få belöningen måste hunden 
först låta bli den och kanske fortsätta med det vi gör just då – oavsett 
om aktiviteten innebär stadga eller rörelse.2 

Även beröm, klappar och kel är utmärkta komplement till belöningar 
med lek och godbitar och givetvis också viktiga att ta med i belö-
ningsritualerna. Dessa kan sedan bli en del av belöningsritualen som 
du kan ta med på tävling.

1  Se kapitel Koncentrationsövningar.
2  Se kapitel Belöningsregler.

Enbart ge godbitar till hunden

Ge godbitar med lugn belöningsritual

Ge godbitar med aktiv belöningsritual

Det är skillnad på att bara 
ge hunden en godbit och 

att träna in både lugna och 
aktiva belöningsritualer.
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ATT BÖRJA MED

Belöningar som ritual

Tränar du belöningsritualer kommer du med tiden att skapa både en 
lust och ett behov hos hunden att få göra dem. Ha i bakhuvudet att 
det kan ta lång tid att bygga upp bra ritualer på vissa typer av hundar 
och vägen fram brukar präglas av att träningen går både upp och ner. 
Ibland känns det som det fungerar perfekt, andra gånger fungerar det 
sämre. Men så länge du ser små framsteg är du på väg mot bra belö-
ningsritualer. Häng i och träna vidare!

Oavsett om du övar in belöningsritualer för lek eller godbitar finns 
det några saker att tänka på:

• Öva in aktiva och passiva ritualer. Du kommer att behöva båda. 

• Fundera över vilken ritual som är bäst. Lägg fokus på aktiva be-
löningsritualer för den lugna hunden och fokus på passiva belö-
ningsritualer för den heta hunden. 

• Studera aktivitetsnivån noga. Träna dig själv på att se vilken ak-
tivitetsnivå din hund får i respektive belöningsritual. Det är ofta 
individuellt och inget du kan kopiera rakt av från andra.

• Var beredd att ändra ritualen om det behövs. Hur hunden reagerar 
på belöningsritualer förändras med tiden. Var alltid uppmärksam 
på om belöningsritualen ger den önskade sinnesstämningen och 
var beredd att ändra taktik.

• Gilla dina ritualer. Riktigt bra belöningsritualer innefattar att även 
tränaren tycker om att göra dem, något att tänka på när du väljer 
vilka ritualer du ska träna.

• Hur du själv agerar med belöningen 
har stor inverkan på resultatet, speciellt 
på hundar med mindre intresse för 
belöningar.

• Träna in olika aktivitetslägen i olika 
belöningar, det har du senare stor nytta 
av i momenten.

• Fokusera på aktiva belöningsritualer 
för den lugna hunden och på passiva 
belöningsritualer för den heta hunden.

Sammanfattning
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ATT GÅ VIDARE MED

APPORTERINGSÖVNINGAR
Foto: Malin Karlsson

Apporteringsmomenten innehåller flera delar och detaljer. I lydnadsklasserna 
ska hunden snabbt plocka upp och hämta ett föremål från marken och leverera 
det till föraren samt kunna hålla fast föremålet utan att tugga. För att få till en 
riktigt bra apportering bör du försöka dela upp momentet under inlärningen och 
lära in varje del för sig. Undvik att träna någon del på bekostnad av en annan. Det 
är lätt att hamna i dilemmat att ha ett bra beteende att belöna samtidigt som ett 
annat beteende inte bör belönas, till exempel om du tränar hunden att springa 
snabbt med ett föremål och din hund uppfyller ditt kriterium för denna del men 
samtidigt tuggar på apporten. Här kan du läsa mer om hur du kan träna in de 
olika delarna för apporteringen.
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ATT GÅ VIDARE MED

APPORTERINGSÖVNINGAR

Apporteringsövningar

Bygg högt värde för apporteringen
För att få till riktigt bra apporteringar måste du ha ett högt värde på 
apporteringens alla delar. Det innebär att hunden verkligen älskar att 
göra de olika delarna. Bra värde i apporteringen är viktigt för att få ett 
bra tempo. Ett högt värde kan även bidra till att göra träningen med 
metall- och tungapport, som många hundar kan ha svårt för, lite enklare. 

En grund för att hantera föremål är att din hund faktiskt vill ta dem. 
Är hunden ointresserad och uttråkad kommer du att få svårt att hitta 
rätt aktivitetsnivå i träningen och det blir svårt att få tillfällen att be-
löna rätt beteende. Börja därför med att förvissa dig om att hunden är 
intresserad av föremålet. Lek en stund och studera hur din hund agerar. 
Är hunden ointresserad av det föremål du använder kan du prova att 
byta föremål eller helt enkelt försöka öva upp intresset innan du börjar 
med de regelrätta övningarna. Förvissa dig dock om att hunden är mer 
intresserad av din belöning än av föremålet. För hundar som gärna vill 
behålla föremål för sig själva är det lämpligt att börja träningen med 
ett föremål som är neutralt för hunden och samtidigt se till att det 
verkligen är belöningen som hunden vill åt. Har du grundat med bra 
föremåls- och lekintresse samt har övat hunden på att komma in med 
föremål har du en fin utgångspunkt för kommande övningar. Brister 
någon del rekommenderar jag dig att träna på den innan du går vidare.

Vilka föremål ska jag träna på?
I den grundläggande apporteringsträningen finns det ingen större vits 
med att använda traditionella apporter. Det är ju vissa tekniker du ska 
lära din hund och har du gjort det bra kommer knappast apporterna 
att ställa till något större bekymmer senare. Ett tips är att använda ett 
föremål hunden gillar, som är lätt att gripa och tillräckligt stort för 
att du ska kunna hålla i det på varje sida om hundens nos. Du vill 
att hunden ska gilla föremålet tillräckligt mycket för att gärna vilja 
ta det men inte så mycket att den sedan vill behålla det för sig själv. 
På det viset kan du få igång ett snabbt och bra bytande. Vad som har 
lägre värde är naturligtvis individuellt. Fundera och prova dig fram 
för att få övningarna att fungera så bra som möjligt. Om övningarna 
fungerar med ett föremål går det ofta bra att fortsätta med andra 
föremål sedan, men öka svårighetsgraden successivt med att lägga till 
allt svårare föremål.
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ATT GÅ VIDARE MED

Apporteringsövningar

Fastna inte för länge på ett stadium
I apporteringsövningarna är det viktigt att tänka smått för att hitta 
sekvenser av rätt beteenden att belöna. Sedan är det lika viktigt att 
försöka gå vidare i övningarna så fort du kan. Det handlar inte om att 
ha bråttom med inlärningen, utan om att hela tiden gå framåt om än 
i så små steg att hunden inte märker det. Blir du kvar för länge på ett 
steg i apporteringsträningen kan det bli knepigt att komma därifrån. 
Många problem med apporteringen handlar om att hunden har fått 
för många belöningar för samma delbeteende, till exempel att du tränar 
hunden att hålla fast och belönar för många gånger att hunden ska 
hålla fast i fem sekunder. Din hund kommer då att bli jätteduktig på 
att släppa efter just den tiden och det blir besvärligt att komma vidare 
eftersom hunden hela tiden släpper föremålet. Ett annat exempel är 
om hunden får många belöningar för att ta och direkt släppa. Det 
beteendet blir då nästan automatiserat och svårigheterna kommer när 
du vill öka tiden hunden ska hålla föremålet. Därför är det viktigt att 
ha bra kontroll på dina kriterier och vara extra noga med att undvika 
att belöna fler gånger efter samma tidsrymd. 

Hålla fast föremål
Grundkunskaper: Hunden kan frivilligt erbjuda ett sättande, kan principen 
med omvänt lockande och har en fungerande brytsignal. 

Det lönar sig att på ett tidigt stadium träna hunden på att kunna hålla 
fast ett föremål utan att tugga. Har hunden redan tuggat en del på 
apporterna får du troligtvis lägga ner en hel del träning för att hunden 
ska lära sig att hålla föremålet på rätt sätt.

Så här gör du:
Du kan börja med att hålla ett föremål i bägge händerna framför 
dig och i samma höjd som hundens huvud. Backa samtidigt som du 
håller fram föremålet och belöna för varje tendens hunden har att 
ta det i munnen. Var noggrann med att du ger din belöningssignal 
när hunden faktiskt håller fast föremålet även om det handlar om 
sekunder. Råkar du flera gånger i rad ge din belöningssignal när 
hunden är på väg att släppa brukar det bli krångligare att få hunden 
att hålla fast en längre stund. Håll själv kvar i föremålet och fortsätt 
backa när hunden också håller föremålet. Försök att komma till att 
hunden håller emot och lägger vikten bakåt utan att kampa med 
föremålet. Vill hunden ruska det tar du snabbt tillbaka föremålet 
och tar en kort paus. Prova igen och försök att vara snabb att 
belöna rätt beteende även om det är ytterst korta sekvenser som 
hunden gör rätt. Så fort hunden begripit att den ska ta föremålet 
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bör du vara noggrann med att hunden ska gripa direkt och hålla 
fast. Fipplar hunden med föremålet tar du genast bort det, håller 
det bakom ryggen en stund och tar sedan fram det och försöker 
få ett nytt tillfälle att förstärka ett riktigt beteende. 

När hunden väl tar föremålet och håller emot bra fortsätter du 
att öka tiden så att hunden kan hålla det allt längre. Du har stor 
användning av omvänt lockande här, eftersom hunden då lärt sig 
att frysa i position tills en brytsignal kommer. När hunden klarar 
att hålla fast föremålet i 10 till 15 sekunder kan du börja göra 
övningen när hunden sitter. Låt hunden sätta sig frivilligt och gör 
övningarna på liknande sätt men dra bara lite grann i föremålet; 
hunden ska bli kvar i sittande. 

Reser sig hunden börjar du om och drar mindre. Belöna bara 
när hunden blir kvar i sittande position. När hunden sitter kvar 
börjar du släppa taget om föremålet efter att du dragit i det en 
kort stund. Släpp lugnt och försiktigt de första gångerna. Ta efter 
ett par sekunder tag i föremålet igen, och signalera och belöna när 
hunden håller med ett fast grepp. Sedan ska du släppa föremålet allt 
längre stunder. Skulle hunden tugga när du släpper föremålet tar 

KÄNGA

KÄNGA

KÄNGA

KÄNGA

KÄNGA

KÄNGA

KÄNGA

KÄNGA

KÄNGA

KÄNGA

Klick!

KÄNGA

KÄNGA

Träna hunden att gripa ett 
föremål när du backar, be-
löna att hunden håller fast 
föremålet och samtidigt 
lägger vikten bakåt.
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du loss det direkt och håller inne med belöningen. Belöna direkt 
nästa gång hunden håller emot. Sitt gärna på huk mittemot din 
hund när du gör dessa övningar. Ska du få din hund riktigt säker 
på att hålla fast korrekt behöver du se ordentligt och vara riktigt 
noggrann med att alltid avbryta vid tugg. Precis som vid många 
andra övningar behöver du se till att du får betydligt fler rätt än fel. 
Planera och revidera övningarna efter hur det går för er.

Sträva efter att hunden ska kunna hålla fast allt längre tid och att du 
till slut inte ska behöva dra i föremålet alls. Håll alltid på kriteriet 
att hunden ska hålla föremålet helt stilla. Öva med olika föremål 
och särskilt med de apporter som är aktuella för er träning.

Hålla fast under hög aktivitet och störningar
När du lärt din hund att hålla fast föremålet fint är nästa steg att hunden 
ska kunna hålla fast föremålet även när den har en hög aktivitetsnivå 
och vid störningar. Vid apporteringen vill de flesta att hunden ska ha 
en hög aktivitetsnivå och att hålla föremålet stilla i det läget är ofta 
betydligt svårare än under lugna förhållanden. 

För att träna hållande vid högre aktivitetsnivå kan du börja med att 
leka med hunden, snabbt ta bort leksaken och träna hunden att hålla 
fast ordentligt i det föremål du använder. Har hunden svårt för att hålla 
föremålet stilla kan du ersätta leken med att låta hunden till exempel 
röra sig mot dig. Sedan höjer du aktivitetsnivån i verkligt små steg. 
Nöj dig med lite rörelser i början om det behövs. Gör övningarna 
alltmer fartfyllda och sträva mot att hunden ska kunna leka häftigt i 
ena sekunden och hålla stilla i nästa. 

Du kan även öva hunden att hålla fast föremålet vad som än händer, 
genom att till exempel lära hunden att hålla fast trots att du lockar 
med godis. Börja med enkla övningar med störningar på avstånd och 
försök sedan att komma allt närmare med godbitarna. Släpper hunden 
föremålet eller håller det lösare, avbryt och gör om. Sträva efter att få 
många bra beteenden att belöna, precis som vanligt. 

Du kan även träna hunden att kunna hålla kvar föremålet när du 
klappar den. Börja med att enbart stryka hunden på bogen och senare 
på huvudet. Fortsätt sedan att öka svårighetsgraden steg för steg så att 
hunden kan hålla kvar oavsett vad som sker. En utveckling av dessa 
övningar är att vidröra föremålet när du tränar fasthållandet. 

En klar fördel med dessa övningar är att hunden lär sig att släppandet 
av föremålet inte alls ska vara relaterat till dina händer. Det betyder 
att hunden ska hålla kvar föremålet om du räcker fram din hand 
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eller om du tar tag i föremålet hunden håller i. Däremot ska hunden 
självfallet släppa på kommandot för släppande och kanske även på 
din belöningssignal. Det är givetvis inget måste att hunden släpper 
på belöningssignalen, men det är en stor fördel när du senare jobbar 
med gripanden och tempo vid apporteringsövningar. Släpper hunden 
föremålet och går direkt på belöningen får du ofta en bättre aktivi-
tetsnivå och i många fall ett bättre värde i dessa delar. Har hunden 
svårt att släppa föremålet behöver du träna mer på att byta mellan två 
exakt likadana föremål.1

Plocka upp föremål
Grundkunskaper: Belöningsintresse.

Några av de viktigaste grunderna i apporteringen är att hunden ska 
kunna ta upp ett föremål från marken och ge det till dig. Det tillhör 
också grunderna för träning i att gripa föremål snabbt. Förhoppningsvis 
har du lekt mycket under grundträningen och fått hunden intresserad 
av föremål. Då brukar den här träningen flyta på. Om du inte fått igång 
intresset för föremål kan du prova med shejping.

Så här gör du:
Lägg ett föremål på golvet eller marken och ge din belöningssignal 
då hunden visar intresse. Lägg mycket energi på belöningarna. En 
grund för att senare bli riktigt snabb i apporteringen är att hunden 
snabbt vill komma in för att få något annat. Försök att så tidigt som 
möjligt få till att hunden tar upp föremålet och rör sig mot dig. Låt 
gärna hunden släppa föremålet på din belöningssignal men kom 
ihåg att inte belöna om hunden släpper innan belöningssignalen. 

1  Se kapitel Belöningsregler.

Foto: Linda Jönsson
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NY OMARBETAD  

UTGÅVA!

Bra grundträning är nyckeln till framgång
Boken ”Från valp till stjärna” vänder sig till dig som är intresserad av lydnads
träning och vill ha roliga, smarta tips om hur du ”ska få till det” från en som 
verkligen behärskar ämnet.

Oavsett om du vill tävla i lydnad med din hund eller om du ”bara” vill träna så 
är bra grunder a och o. Boken är en guldgruva för dig som har en valp eller 
unghund men även för dig som har en erfaren och duktig hund. Vi behöver 
alla återvända till grundträningen när vi ska lösa utmaningar som uppstår 
på vägen!

Med boken följer en studieplan för dig som vill ha hjälp med att få en struk
turerad träning, för din träningsgrupp eller för dig som är instruktör och vill 
använda boken som kursbok.

Detta är boken om lydnadsträningens grunder som du inte kan vara utan! 
Eller som en läsare uttrycker det: ”Det här måste bli en bibel för alla som är 
intresserade av lydnadsträning”.

Maria Brandels hundintresse riktar sig främst mot inlärning och träning. 
Kanske är det därför hon har sådana framgångar på tävlingsbanan? Maria 
har tävlat på SM och landslagsnivå i spår, sök, lydnad och räddning. Hon 
har 6 SMguld, 4 SMsilver och 1 brons som bästa resultat. Hon har dess
utom vunnit VM för räddningshundar. I lydnaden har hon även en 3:e plats 
på Nordiska mästerskapen och en 5:e plats på VM.

Läs mer om Maria och följ hennes blogg på: 
www.mariabrandel.se


	Tack!
	Inledning
	Boken ”Från valp till stjärna”
	Goda vanor i vardagen
	Se din hund som en individ
	Du är en individ,
utveckla dina kunskaper
	Fyra viktiga träningsteman
	Framgångsrik inlärning
	Hjälper kontra frivilliga beteenden
	Att sätta kriterier
	Att lära hunden ett beteende
	Att sätta mål
	Gör träningen effektiv
	Störnings- och miljöträning
	Belöningar är grunden till allt
	Om hundens känslor
	Lekträning
	Utveckla bra belöningar
	Belöningar som ritual
	Belöningsregler
	Få fram ett beteende
	Fokus, kontakt och engagemang på plan
	Viktiga grundrörelser
	Följsamhetsövningar
	Koncentrationsövningar
	Ta i- och tempoövningar
	Apporteringsövningar
	Detaljer och moment
	Helhetsträning
	Tävlingsträning
	Några avslutande ord
	Studieplan



