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Det är ofta med rätt typ av lek  för hun-
den som man kan lösa många knutar i re-
lationen med sin hund. När jag har hållit 
kurser och hundläger, är det nästan alltid 
LEK som de fl esta ekipage behöver lära 
sig att öva mer på, oavsett om de tävlar 
på elitnivå eller bara har hunden som 
sällskap. Den som kan motivera sin hund 
på ett bra sätt skapar många möjligheter 
eftersom det är så enkelt att en hund som 
VILL den KAN och LEVERERAR!” 

Analysera
Vad har du för typ av hund? Vilken ras 
eller vilka raser fi nns i individen? Vilka 
rasspecifi ka egenskaper kan man för-
vänta sig av din hund? Hur är den som 
individ? Hur föredrar din hund att leka 
med andra hundar?  

Olika typer av hundar leker på olika 
sätt. Det är i hundens lekstil med sina 
artfränder som du kan hitta svar på hur 
du ska anpassa leken när du ska bli en 
minst lika rolig lekkamrat. 

Vallhundsraser brukar gilla att jaga 

glad
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konsten
 att göra sin hund

Att kunna leka med sin hund, 
så att hunden verkligen tycker 
att det är ROLIGT är inte alltid 
helt lätt, men övning ger färdig-
het. Genom att ta vara på din 
hunds lekförmåga, kan du bli 
hundens roligaste lekkamrat!

Denna artikel är främst skriven för att Denna artikel är främst skriven för att 
du som hundägare ska börja tänka du som hundägare ska börja tänka 
på vad du förmedlar till din hund... på vad du förmedlar till din hund... 
och därmed göra ditt hundägande och därmed göra ditt hundägande 
lite roligare och lättsammare. lite roligare och lättsammare. 
   Allt i artikeln har jag lärt mig av mina Allt i artikeln har jag lärt mig av mina 
fyrfota vänner och min sambo, Ste-fyrfota vänner och min sambo, Ste-
fan Mattsson. Stefan började vårt ge-fan Mattsson. Stefan började vårt ge-
mensamma hundsamarbete med att mensamma hundsamarbete med att 
tala om att jag var den tråkigaste fö-tala om att jag var den tråkigaste fö-
rare som gick i ett par kängor! Däref-rare som gick i ett par kängor! Däref-
ter avslutade han med ”om jag hade ter avslutade han med ”om jag hade 
varit din hund så hade jag checkat ut varit din hund så hade jag checkat ut 
från appellplanen för länge sedan”.  från appellplanen för länge sedan”.  
   Jag hoppas att mina erfarenheter    Jag hoppas att mina erfarenheter 
om lekens betydelse för samarbe-om lekens betydelse för samarbe-
tet mellan hund och människa åt-tet mellan hund och människa åt-
minstone kan göra någon hund el-minstone kan göra någon hund el-
ler hundägare gladare! Jag hade en ler hundägare gladare! Jag hade en 

svår början, men nu är jag inte svår början, men nu är jag inte 
längre den tråkigaste hund-längre den tråkigaste hund-

ägaren i ett par kängor, och ägaren i ett par kängor, och 
om jag kunde lära mig att om jag kunde lära mig att 

leka med mina hundar så leka med mina hundar så 
kan väl även du?kan väl även du?
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Louise Abrahamsson och Stefan Mattsson tävlar framgångsrikt med 
sina hundar. Båda har ingått i landslaget och tillsammans har de fem
mästerskapsmedaljer från Svenska- och Nordiska Mästerskap. 

Stefan och Akita
Stefan Mattson tävlar främst i svensk skydd med malinoisen 
Akita. Under 2005 och 2006 vann de guld i Nordiska Mästerska-
pen. Under sin karriär har de erövrat 13 certifi kat i svensk skydd 
och 2005 utsågs Akita till årets skyddshund i Sverige. 

Louise och Tessie
Louise Abrahamsson har haft stora framgångar inom spår med sin 
tollare Tessie som med sina 11 år nu gått i pension. Under deras 
tävlingskarriär tilldelades de 49 certifi kat i spår samt 40 förstapris 
i lydnadsklass elit. 

Nu startar HUNDlivs träningsskola med Stefan Mattsson 
och Louise Abrahamsson. Ämnen som koppelträning, in-
kallning, vardagslydnad och mycket mera kommer att be-
skrivas. Träningsskolan startar med att lära dig som hund-
ägare att leka på rätt sätt med din hund. 
   – Utan kunskapen om att motivera våra hundar med lek
hade våra framgångar inte varit möjliga, säger Louise Ab-
rahamsson, som betonar vikten av att ha en bra relation 
med sin hund. 

TRÄNINGSSKOLA
en nyen ny
TRÄNINGSSKOLA
en ny
TRÄNINGSSKOLA

    Stefan Mattson och Louise Abrahamsson har lång erfarenhet av     Stefan Mattson och Louise Abrahamsson har lång erfarenhet av 
att träna och tävla med olika hundar. De största framgångarna har de 
med malinoisen Akita och tollaren Tessie. Hemma på gården i Göte-
borg fi nns ytterligare tre hundar som tränas aktivt. 

    Stefan Mattson och Louise Abrahamsson har lång erfarenhet av 5    Stefan Mattson och Louise Abrahamsson har lång erfarenhet av     Stefan Mattson och Louise Abrahamsson har lång erfarenhet av 5    Stefan Mattson och Louise Abrahamsson har lång erfarenhet av     Stefan Mattson och Louise Abrahamsson har lång erfarenhet av     Stefan Mattson och Louise Abrahamsson har lång erfarenhet av 

Louise
Abrahamsson

”Lek korta  lekar där hunden är med till 100 procent””Lek korta  lekar där hunden är med till 100 procent”

Foto Sandra Abrahamsson
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hantering från människor. De fl esta vill 
väl inte ha en hund som drar sig undan 
då den ska bli klappad? 

Något annat som jag upptäckt genom 
att studera hundägare som leker med 
sina hundar, är att de är så långtråkiga! 
Lek hellre många korta, intensiva, roliga 
lekar där hunden är 100 procent med, än 
några långa där hunden hinner tröttna 
långt innan leken är slut! Det är jättevik-
tigt att sluta leka då hunden är på topp. 
Då vill hunden ha MER lek och är lättare 
att få igång under nästa lekstund! Dess-
utom är en hund som väntar på mer lek 
mycket mer benägen att utföra det man 
ber den om, för att få det roligaste som 
fi nns igen!
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varandra, att stoppa varandra och ibland 
till och med att tacklas under lek. 

Brukshundar som exempelvis boxer, 
riesenschnauzer och rottweiler brukar 
gilla att kampa om föremål och med 
varandra. Dessa hundar brukar tycka 
att det blir roligare ju mer motstånd de 
får. Även terrier brukar älska att få slita 
och dra. Retriever brukar föredra snabba 
jaktkamplekar och att få bära föremål i 
munnen. 

Studera din hund medan den leker med 
sina hundkompisar. Kontrollera även om 
din hund anpassar sig efter olika lekvän-
ner. Startar din hund leken eller är det 
andra hundar som får igång din hund? 
Vill den inte leka med vissa hundar och 
vad beror det i sådana fall på? 

Studerar du din hund då den leker med 
andra hundar vid ett par tillfällen, så har 
du säkert fått många svar på de frågor 
som jag ställt. Nu är det bara att ta vara 
på hundens naturliga leksätt och att få 
det att fungera mellan er!

Lekstilar
Tänk på att ni är två individer som ska 
leka med varandra. Båda ska ha roligt 
och respekteras. Att leka på ett bra sätt 
innebär även att leka på ett sunt sätt, att 

du som hundägare vågar sätta gränser 
och kan kräva att vara lekledare! Du ska 
alltid ha kontroll över leken och hunden 
ska inte tillåtas att ta över lekledarrollen. 
Att hunden ibland tillåts vara den domi-
nerande i leken är en helt annan sak, om 
du har givit det tillståndet kan den gärna 
få vara det. Men du ska alltid kunna bry-
ta leken och hunden ska alltid respektera 
avbrottet oavsett anledning. 

En annan viktig del är att vara tydlig 
med när leken startar! De fl esta hund-
ägare som jag har studerat håller bara 
ett föremål framför hunden, varpå den i 
bästa fall startar en lek och i andra fall 
ser skeptiskt frågande ut... Var tydlig 
med när leken startar, säg ”varsågod” el-
ler något annat kommando för när ”lek 
börjar” likaväl som du ska har ett för när 
”lek slutar”!!!

Långtråkiga lekar
De fl esta hundar är fysiska med andra 
hundar i lek. Försök att vara det du också 
är det. Om hunden drar sig undan när du 
klappar och buffl ar på den, så försök lära 
den att det är någonting positivt. All fy-
sisk kontakt med hunden är positiv och i 
den mån det går är korrigeringar inte fy-
siska. Det ger en hund som är trygg med 

”All fysisk kontakt 
med hunden är 

”All fysisk kontakt 
med hunden är 

”All fysisk kontakt 

positiv”

Ett enkelt test (och i vissa fall 
en väckarklocka) på vilken bild 
din hund har av dig och dina 
händer är följande: 
   Sätt hunden vid din sida eller 
i närheten av dig, titta på den 
och gör en snabb rörelse ner 
med handen och klappa hun-
den. Vad hände? Drar den sig 
undan, så säger det en hel del 
om vad den trodde du skulle 
göra...

Hundens bild
Foto Maria Hansen
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HUNDliv
Kampavall
540 17 Lerdala

tillfrån

....... 3 nummer för 99 kronor

....... 8 nummer för 350 kronor

Få Sveriges bästa hundtidning, HUNDliv, direkt hem i brevlådan. 
Om du prenumererar på åtta nummer så får du dessutom ett läck-
ert koppel – 180 cm långt med en tillförlitlig krok och utförd i be-
haglig textil med tass- och benmönster. 

värde 100 kr!
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Sveriges bästa hundtidning!Sveriges bästa hundtidning!Sveriges bästa hundtidning!

UPPFÖDARE?
VILL DU BLI

Sveriges bästa hundtidning!Sveriges bästa hundtidning!Sveriges bästa hundtidning!Sveriges bästa hundtidning!

UPPFÖDARE?
VILL DU BLI

SVAMPSÖK
SÅ LÄR DU HUNDENSÅ LÄR DU HUNDENSÅ LÄR DU HUNDENSÅ LÄR DU HUNDENSÅ LÄR DU HUNDENSÅ LÄR DU HUNDENSÅ LÄR DU HUNDEN

VILDSVIN
Skydda hunden
Jaktspecial
¸
¸

Nummer 6 • 2006 • 45 kr inkl momsNummer 6 • 2006 • 45 kr inkl moms

VILL DU BLI
special

|<$s)k&o=eaefae< +Ä‐[
Interpress 0544-06

    Returvecka 50

Nummer 7 • 2005 • 45 kr inkl moms

Avslöjande jämförelse!

Sveriges bästa hundtidning!Sveriges bästa hundtidning!

Avslöjande jämförelse!

JAKT

Antal kalorier 
i hundgodis 

Hundtandläkare
Balans i träningen Har hunden en själ?

REFLEXER
tips på braHundtandläkare

|<$s)k&o=eaefae< +Ä‐á
Interpress 0544-07

Returvecka 46

1

på köpet!
6

Sveriges bästa hundtidning!
Nummer 1 • 2007 • 45 kr inkl moms

Almanackan

VARDAGSLYDNAD GENOMVARDAGSLYDNAD GENOM

PÄLS
SPECIAL

på rätt sätt

|<$s)k&o=eaefae< +Ä‐[
Interpress 0544-06

    Returvecka 50

VårensVårensVårensVårensVårensVårensVårensVårensVårensVårensVårensVårensVårensVårens faror faror faror faror faror faror faror faror faror faror faror faror faror faror

Sveriges bästa hundtidning!
Nummer 3 • 2006 • 45 kr inkl momsNummer 3 • 2006 • 45 kr inkl moms

Huggormar
Fästingar
Fågelinfl uensan

¸
¸
¸

allt om

HUNDMATHUNDMATHUNDMATHUNDMATHUNDMATHUNDMATHUNDMATHUNDMATHUNDMAT
Lär dig laga 

VALPspecialspecialspecialspecialspecialspecialspecialspecialspecialspecialspecialspecialVALPspecialVALPVALPspecialVALPVALPspecialVALPVALPspecialVALPVALPspecialVALPVALPspecialVALPVALPspecialVALPVALPspecialVALPVALPspecialVALPVALPspecialVALPVALPspecialVALPVALPspecialVALPVALPspecialVALPspecial

Sy en saccosäck • Hundar som blodgivare  

R
et

ur
ve

ck
a 

24

In
te

rp
re

ss
 0

54
4-

03

|<$s)k&
o=eaefa

e< +Ä‐É

HUNDTIDNING
Sveriges bästa Sveriges bästa Sveriges bästa Sveriges bästa Sveriges bästa Sveriges bästa Sveriges bästa Sveriges bästa 
HUNDTIDNING
Sveriges bästa 
HUNDTIDNING
Sveriges bästa 

Tidningen är full av träningstips, av-
slöjande artiklar, tävlingar och mycket 
annat. Personalen har livslång erfa-

HUNDliv är tidningen för dig som älskar hundar. Åtta gånger per 
år får du ny spännande läsning som förgyller vardagen för både 
dig och din hund. 

renhet av hundar och vet med andra 
ord vad det innebär att ha hund och 
vilka val man som hundägare ställs 

inför. Tidningen har funnits på mark-
naden sedan 1995 och samarbetar 
aktivt med landets främsta experter 
inom olika ämnen som berör hund.
En del av de tidigare publicerade ar-
tiklarna fi nner du på på: 

www.dogsite.se 
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En hund med mycket social kamplust 
bör styras, upp ordentligt, så att ett bryt-
kommando respekteras redan från första 
början. De fl esta använder ordet ”loss”. 

Respektera ett slut
En del som har hundar med mycket so-
cial kamplust tycker att det är jobbigt 
med kamplekar, eftersom dessa hundar 
ibland inte vill släppa trasan eller är ”för 
mycket”. Det blir en fi ght då leken ska 
sluta och ägaren får kämpa för att få tra-
san. Vissa hundar biter till och med efter 

trasan då hundägaren har tagit den. Detta 
är varken respektfullt, trevligt eller ac-
ceptabelt. Vet du med dig att din hund 
inte respekterar när leken är slut så bör 
du korrigera den så att den förstår. Se hur 
du kan gå tillväga i rutan på sidan 11. 

Lek MED hunden
Tänk på att inte hänga över hunden när 
du leker kamplekar, då lägger du också 
dominans på den, fast på ett sämre sätt. 
Försök att leka i höjd med din hund, gå 
ner till den och busa MED den. Det fi nns 

bra tvättmedel till kläderna! Var fysisk 
med din hund, buffl a, härja och ha roligt. 
Kräv dock alltid att hunden är trevlig 
och visar respekt mot dig, precis som du 
självklart ger samma tillbaka. 

Att hundar skulle ha svårt med preci-
sionen och ibland missa trasan till för-
mån för att bita i ägarens fi nger är något 
som jag inte tror på. Då är det bara att 
lära din hund att sikta bättre, för det kan 
den. 

Att förstärka och tydliggöra ordet ”nej” i samband 
med lek är enligt mig optimalt. Då kan nämligen du 
som hundägare få respekt från din hund under trevliga 
former samtidigt som du förstärker er relation!

En del kanske inte tycker om att korrigera hunden på det här sättet ef-
tersom den inte förstått de nya spelreglerna och alltid tidigare tillåtits ta 
sin trasa direkt då den hållits fram. Men frågan är i så fall, är det bättre 
att hunden inte får leka alls på det sätt som den tycker är roligast? En 
förare som blir helt överkörd av sin hund i lek blir säkert det i andra 
situationer också. 

Start- och slutkommando
För att undvika att beröra hunden fysiskt så kan du göra på följande sätt. 
Håll hunden i koppel så att den inte kan springa iväg med trasan. Ha 
kamptrasan i den ena handen och en vattenfl aska med sprutkork samt 
kopplet i den andra handen. Sätt hunden och håll kamptrasan framför 
nosen. Om hunden vill ta trasan så säger du ”nej”. Från och med den 
här övning så gäller både ett startkommando och ett slutkommando i 
all lek med hunden, detta för att båda ska ha roligt i leken. Om hunden 
inte ens kan respektera ditt nej när du har den kopplad och nära dig så 
är det hög tid att lära den det! Ett sätt att gå tillväga är att spruta vatten 
i ansiktet på hunden och ta trasan från den! 
   OBS! Använd denna metod endast då det är plusgrader. Är det kal-
lare så kan du istället ha ett koppel eller liknande som du kastar bredvid 
hunden. Om du har svårt för att sikta, så siktar du långt från hunden så 
att du med säkerhet inte träffar den...

De fl esta lär sig snabbt
Gör om övningen. Håll fram trasan och var beredd med vattenfl askan. 
Om hunden fortfarande försöker stjäla föremålet, så säg först ”nej”. 
Om hunden godtar kommandot (vilket den största delen av alla hundar 
gör andra gången) är det mycket bra. Lyssnar inte hunden på ditt ”nej”, 
så förstärk kommandot med vatten igen. Gör om övningen och se till 
att hunden har lärt sig att göra rätt, det vill säga inte tar trasan när den 
själv har lust. 

Var konsekvent!
När hunden kan sitta och ha trasan framför sig, så vill jag gärna att den 
tar kontakt med sin förare. Belöna ögonkontakt genom ett startkom-
mando som till exempel ”varsågod” och starta en rolig och kort lek. 
Bli passiv och säg ”loss”. Om hunden inte släpper så tala om att det 
är fel genom att säga ”NEJ, loss”. Släpper hunden inte heller andra 
gången, så förstärk med vatten. Då hunden släppt trasan så gör du om 
övningen från början, trasan framför nosen utan att hunden får ta den, 
vänta på kontakt och belöna rätt med kort lek, efter ett ”varsågod”. Det 
allra viktigaste är att du är konsekvent mot din hund! Fördelen med 
denna enkla övning är att du på ett tydligt sätt talar om vad som är rätt 
respektive fel. Om hunden verkligen vill leka så accepterar den snabbt 
de nya spelreglerna. Du belönar ju alltid att den varit duktig och lyssnat 
på ordet ”loss” med en ny lekomgång.

Tycker din hund att det är roligt att slita 
och dra i trasor, så använd den lusten! 

Sociala kamplekar

”Lek i höjd med din hund, det fi nns bra tvättmedel för kläderna””Lek i höjd med din hund, det fi nns bra tvättmedel för kläderna””Lek i höjd med din hund, det fi nns bra tvättmedel för kläderna”

  Lek med hunden. Våga busa loss   Lek med hunden. Våga busa loss 
och vara lite tokig så att hunden tyc-och vara lite tokig så att hunden tyc-
ker att du är den roligaste lekkamrat ker att du är den roligaste lekkamrat 
som fi nns. Lägg märke till hur hun-som fi nns. Lägg märke till hur hun-
dens kroppsspråk ändras i takt med dens kroppsspråk ändras i takt med 
att föraren sänker sin kroppshåll-att föraren sänker sin kroppshåll-
ning. 

4  Lek med hunden. Våga busa loss 4  Lek med hunden. Våga busa loss 

FÖRSTÄRK  
TYDLIGGÖR

Foto Maria Hansen

Att förstärka och tydliggöra ordet ”nej” i samband 
med lek är enligt mig optimalt. Då kan nämligen du 
som hundägare få respekt från din hund under trevliga 
former samtidigt som du förstärker er relation!

En del kanske inte tycker om att korrigera hunden på det här sättet ef-
tersom den inte förstått de nya spelreglerna och alltid tidigare tillåtits ta tersom den inte förstått de nya spelreglerna och alltid tidigare tillåtits ta 

bra tvättmedel till kläderna! Var fysisk 
med din hund, buffl a, härja och ha roligt. 
Kräv dock alltid att hunden är trevlig 
och visar respekt mot dig, precis som du 

Att hundar skulle ha svårt med preci-
sionen och ibland missa trasan till för-
mån för att bita i ägarens fi nger är något 
som jag inte tror på. Då är det bara att 

tersom den inte förstått de nya spelreglerna och alltid tidigare tillåtits ta 

Att förstärka och tydliggöra ordet ”nej” i samband 
med lek är enligt mig optimalt. Då kan nämligen du 
som hundägare få respekt från din hund under trevliga 
former samtidigt som du förstärker er relation!

En del kanske inte tycker om att korrigera hunden på det här sättet ef-
tersom den inte förstått de nya spelreglerna och alltid tidigare tillåtits ta 
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komma in med bollar som du kastat är 
det lättast att sätta en långlina i hundens 
halsband eller i en sele. Då begränsar du 
hundens möjligheter att försvinna med 
föremålet. Öva på att kasta bollar nära er 
och håll i linan. När hunden tagit bollen 
så ropar du direkt på den och försöker 
arbeta in den med hjälp av ditt kropps-

Fungerar inkallningen?
Om hunden inte kommer, så berättar du 
att den gör fel genom ett ”nej” och sedan 
kan du välja om du vill påminna den om 
vad som är rätt genom att hala in hun-
den. Du kan även hämta bollen genom 
att gå mot hunden samtidigt som du sam-
lar ihop linan. Prova igen och belöna i 
mängder, när hunden gör rätt. 

Prova att ta av hunden linan när du 
känner att den lyssnar ordentligt på dig. 
Börja med bollövningar på nära håll och 
om hunden mot all förmodan inte skulle 
komma in när den är lös, så säg ”nej” 
och sedan ”kom”. Väljer hunden att ig-
norera dig även nu så prova med att kasta 

komma in med bollar som du kastat är 
det lättast att sätta en långlina i hundens 
halsband eller i en sele. Då begränsar du 
hundens möjligheter att försvinna med 
föremålet. Öva på att kasta bollar nära er 
och håll i linan. När hunden tagit bollen 
så ropar du direkt på den och försöker 
arbeta in den med hjälp av ditt kropps-
språk. 

Fungerar inkallningen?
Om hunden inte kommer, så berättar du 
att den gör fel genom ett ”nej” och sedan 
kan du välja om du vill påminna den om 
vad som är rätt genom att hala in hun-
den. Du kan även hämta bollen genom 
att gå mot hunden samtidigt som du sam-
lar ihop linan. Prova igen och belöna i 
mängder, när hunden gör rätt. 

Prova att ta av hunden linan när du 
känner att den lyssnar ordentligt på dig. 
Börja med bollövningar på nära håll och 
om hunden mot all förmodan inte skulle 
komma in när den är lös, så säg ”nej” 
och sedan ”kom”. Väljer hunden att ig-
norera dig även nu så prova med att kasta 

Hundsmedjans lekskolaHundsmedjans lekskolaHundsmedjans lekskola

Bind en bra, bitvänlig trasa i ett snöre 
och lek genom att dra trasan längs back-
en i snabba, knyckiga rörelser. Vill du 
kan du hetsa hunden genom att hålla den 
i ett halsband eller i en sele och släppa 
den på trasan med ett ”varsågod” då den 
är riktigt tänd. Du kan även använda en 
medhjälpare som håller i hunden medan 
du retas med trasan framför den. 

Bjud in hunden
Fördelen med att ha en trasa i ett snöre 
är att du kan variera leken. Hunden kan 
få vinna genom att dra den åt sig och du 
kan samla in snöret och växla mellan att 
dra i trasan och ”tappa den”. Tillåt inte 
att hunden drar iväg med sin trasa själv, 
då leker den själv och det var inte tan-
ken! 

Har du en hund som är måttligt intres-
serad även av denna jaktkamplek så kan 
du få igång den genom att kasta trasan 
mellan dig själv och en medhjälpare. 

Jaktkamplek
Om du har en hund som är svår att få igång i lek så kan det vara Om du har en hund som är svår att få igång i lek så kan det vara 
lättare att börja med en  jaktkamplek. 

Tjoa, stimma och ha roligt ni två. Om Tjoa, stimma och ha roligt ni två. Om 
hunden vill vara med så kan ni låtsas hunden vill vara med så kan ni låtsas 
missa att fånga trasan, så att hunden får missa att fånga trasan, så att hunden får 
stjäla den. Bjud in hunden och försök få stjäla den. Bjud in hunden och försök få 
den att leka med någon av er. Ge inte upp den att leka med någon av er. Ge inte upp 
om den inte vill leka med dig. Det går att om den inte vill leka med dig. Det går att 
få nästan alla hundar till att leka – mer få nästan alla hundar till att leka – mer 
eller mindre!

Jaga bollarJaga bollar
Att springa efter bollar är också en form Att springa efter bollar är också en form 
av jaktlek. När man leker med bollar av jaktlek. När man leker med bollar 
som kastas, så belönar man utåt, från sig som kastas, så belönar man utåt, från sig 
själv som förare. Fundera på om detta är själv som förare. Fundera på om detta är 
lämpligt med just din hund. Om du har lämpligt med just din hund. Om du har 
en självständig hund som inte vill åter-en självständig hund som inte vill åter-
lämna bollen, så bör du först  lära den att lämna bollen, så bör du först  lära den att 
komma in till dig igen. 

Du kan även leka bollekar med en Du kan även leka bollekar med en 
självständig hund med så kallade ”snör-självständig hund med så kallade ”snör-
bollar” (förläng snöret med en rem eller bollar” (förläng snöret med en rem eller 
ett koppel) så att du är med i mat-ett koppel) så att du är med i mat-
chen. Vill du lära hunden att chen. Vill du lära hunden att 

något vid sidan av hunden. Du behöver 
antagligen öva mer på er inkallning och 
jag föreslår att du tar tag i detta innan du 
leker mer med bollar. I nästa nummer av 
HUNDliv skriver jag en artikel om hur 
du går tillväga för att få en bra inkall-
ning.

”Sprätteleken”
En annan form av jaktlek är ”sprättele-
ken”. Ha hunden mittemot dig och lägg 
ett litet föremål i handfl atan medan un-
dersidan av handen vilar mot marken. 
Hunden får endast titta på föremålet, 
inte ta det. Om hunden skulle försöka ta 
föremålet så säger du ”nej” och konse-
kvensbeskrivning om kommandot inte 
respekteras! Vänta till dess att hunden 
är fullkomligt koncentrerad på föremålet 
och sprätt sedan iväg det en kort bit. Låt 
hunden fånga ”bytet” och komma tillba-
ka med det till dig igen. Glöm inte att ge 
ditt startkommando för när leken börjar.

Det kan vara lagom att göra tre till fyra 
sprättelekar per gång. Som i all annan lek  
så ska hunden vilja ha mer då ni slutar.

Vissa hundar älskar ”tabu-
lekar” och det är precis vad det 
låter som. 

En har ett föremål och den talar om 
för den andre att ”det här föremålet 
är tabu”. Jag brukar använda mig av 
tabulekar på hundar som är måttligt 
roade av att leka men som ändå är ny-
fi kna. 

Visa hunden att du har något väl-
digt, väldigt dyrbart som den abso-

Tabu lekar
lut inte får röra. Om den kommer 
för nära så vänder du dig ifrån den 
och plockar med leksaken själv. Man 
kan förstärka leken genom att retas 
lite med hunden, ”haha, du kan inte 
ta den”.  När hunden nästan steppar 
för att ta leksaken så håller du fram 
den och håller emot. Förhoppningsvis 
är föremålet så intressant att hunden 
börjar kämpa för att få det. Om inte, 
så får du kämpa vidare och försöka bli 
ännu roligare att leka med...

•     Var tydlig när leken startar respektive slutar! 

•     Kräv och ge respekt. 

•     Våga sätta tydliga spelregler.

•     Lek på ett sätt som hunden uppskattar!

•     Variera lekarna.

•     Tänk på att leka IHOP med hunden.

•     Våga leka på hundars vis, var fysisk med 
       hunden.

•     Lek korta, intensiva, roliga lekar hellre än 
      långtråkiga!

•     Sluta leken då hunden är som mest intensiv, 
      då det är som roligast

”Det här föremålet är tabu”

”Sluta leken  då hunden är som mest intensiv””Sluta leken  då hunden är som mest intensiv”
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Foto Maria Hansen

Foto Dag Lindèn

•     Var tydlig när leken startar respektive slutar! 

•     Lek på ett sätt som hunden uppskattar!

•     Våga leka på hundars vis, var fysisk med 

•     Lek korta, intensiva, roliga lekar hellre än 

•     Sluta leken då hunden är som mest intensiv, 
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Du kan prova att binda ett snöre i ett 
grisöra eller i en torkad korv. Lek med 
godisleksaken innan hunden får kom-
ma fram till dig och bli belönad med 
en pytteliten bit av godisleksaken. 
Försök arbeta upp ett intresse för le-
ken och ha som mål att kunna byta ut 
godsaken mot en leksak i framtiden...

Fast i godisträsket?
Du kan även busa lite med vanligt 
godis innan hunden får det, för ärligt 
talat hur roligt är det att bara trycka 

Utan 
hjälpmedel
Bland det roligaste man kan 
uppleva med sin hund är att 
den blir glad över att föraren 
belönar, utan några hjälpmedel. 

Har du ambitioner att tävla med din hund 
så är det en enorm fördel att lära hunden 
leka med dig, eftersom det inte är tillåtet 
att belöna med något annat än just dig 
själv på tävlingsplanen. Ibland har jag inte 
med mig några belöningar alls i fi ckorna 
när jag tränar. Då är jag tvungen att vara 
så rolig i mig själv att hunden blir glad. 
Om jag inte lyckas med det, så kanske det 
är lika bra att jag checkar ut från appell-
planen innan min hund gör det!

in en godis i hundmunnen? Det är nog 
fl er än jag som har fastnat i godisträs-
ket och att blivit kallade för godisauto-
mater av ärliga träningsvänner. Busa 
och knuffa på hunden om den upp-
skattar det eller klappa om den innan 
du belönar med godis. Lägg godiset på 
kluriga ställen så hunden får kämpa 
lite innan den får sin belöning. Kör 
en sprättelek med en levergodis och 
våga vara lite roligare! Du lär snart 
upptäcka skillnaden (till det bättre) i 
er relation... 

Om du har en hund som är väldigt, väldigt svår att få igång i lek 
men som är godisinresserad så fi nns det en utväg! 

Godislekar

Hundsmedjans lekskolaHundsmedjans lekskolaHundsmedjans lekskola

”På tävling är det endast tillåtet att belöna med dig själv””På tävling är det endast tillåtet att belöna med dig själv””På tävling är det endast tillåtet att belöna med dig själv”
Foto Maria Hansen

”På tävling är det endast tillåtet att belöna med dig själv”

Namn

Adress

Postnr

TelP
re

n
u

m
e

re
ra

Ort

HUNDliv
Kampavall
540 17 Lerdala

tillfrån

....... 3 nummer för 99 kronor

....... 8 nummer för 350 kronor

Få Sveriges bästa hundtidning, HUNDliv, direkt hem i brevlådan. 
Om du prenumererar på åtta nummer så får du dessutom ett läck-
ert koppel – 180 cm långt med en tillförlitlig krok och utförd i be-
haglig textil med tass- och benmönster. 

värde 100 kr!
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PORTO

Sveriges bästa hundtidning!Sveriges bästa hundtidning!Sveriges bästa hundtidning!

UPPFÖDARE?
VILL DU BLI

Sveriges bästa hundtidning!Sveriges bästa hundtidning!Sveriges bästa hundtidning!Sveriges bästa hundtidning!

UPPFÖDARE?
VILL DU BLI

SVAMPSÖK
SÅ LÄR DU HUNDENSÅ LÄR DU HUNDENSÅ LÄR DU HUNDENSÅ LÄR DU HUNDENSÅ LÄR DU HUNDENSÅ LÄR DU HUNDENSÅ LÄR DU HUNDEN

VILDSVIN
Skydda hunden
Jaktspecial
¸
¸

Nummer 6 • 2006 • 45 kr inkl momsNummer 6 • 2006 • 45 kr inkl moms

VILL DU BLI
special

|<$s)k&o=eaefae< +Ä‐[
Interpress 0544-06

    Returvecka 50

Nummer 7 • 2005 • 45 kr inkl moms

Avslöjande jämförelse!

Sveriges bästa hundtidning!Sveriges bästa hundtidning!

Avslöjande jämförelse!

JAKT

Antal kalorier 
i hundgodis 

Hundtandläkare
Balans i träningen Har hunden en själ?

REFLEXER
tips på braHundtandläkare

|<$s)k&o=eaefae< +Ä‐á
Interpress 0544-07

Returvecka 46

1

på köpet!
6

Sveriges bästa hundtidning!
Nummer 1 • 2007 • 45 kr inkl moms

Almanackan

VARDAGSLYDNAD GENOMVARDAGSLYDNAD GENOM

PÄLS
SPECIAL

på rätt sätt

|<$s)k&o=eaefae< +Ä‐[
Interpress 0544-06

    Returvecka 50

VårensVårensVårensVårensVårensVårensVårensVårensVårensVårensVårensVårensVårensVårens faror faror faror faror faror faror faror faror faror faror faror faror faror faror

Sveriges bästa hundtidning!
Nummer 3 • 2006 • 45 kr inkl momsNummer 3 • 2006 • 45 kr inkl moms

Huggormar
Fästingar
Fågelinfl uensan

¸
¸
¸

allt om

HUNDMATHUNDMATHUNDMATHUNDMATHUNDMATHUNDMATHUNDMATHUNDMATHUNDMAT
Lär dig laga 

VALPspecialspecialspecialspecialspecialspecialspecialspecialspecialspecialspecialspecialVALPspecialVALPVALPspecialVALPVALPspecialVALPVALPspecialVALPVALPspecialVALPVALPspecialVALPVALPspecialVALPVALPspecialVALPVALPspecialVALPVALPspecialVALPVALPspecialVALPVALPspecialVALPVALPspecialVALPspecial

Sy en saccosäck • Hundar som blodgivare  
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HUNDTIDNING
Sveriges bästa Sveriges bästa Sveriges bästa Sveriges bästa Sveriges bästa Sveriges bästa Sveriges bästa Sveriges bästa 
HUNDTIDNING
Sveriges bästa 
HUNDTIDNING
Sveriges bästa 

Tidningen är full av träningstips, av-
slöjande artiklar, tävlingar och mycket 
annat. Personalen har livslång erfa-

HUNDliv är tidningen för dig som älskar hundar. Åtta gånger per 
år får du ny spännande läsning som förgyller vardagen för både 
dig och din hund. 

renhet av hundar och vet med andra 
ord vad det innebär att ha hund och 
vilka val man som hundägare ställs 

inför. Tidningen har funnits på mark-
naden sedan 1995 och samarbetar 
aktivt med landets främsta experter 
inom olika ämnen som berör hund.
En del av de tidigare publicerade ar-
tiklarna fi nner du på på: 

www.dogsite.se 


