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Den unga jakthunden

Syfte
Denna kurs är anpassad för jakthundsekipaget, oavsett vilken jaktform ni 
kommer att ägna er åt. 

Det är idag lätt att influeras av olika metoder, tips och råd i ämnet hundträ-
ning. Hur vet man vad som är rätt och fel? Oavsett om du är ny som jakthund-
sägare eller mer erfaren så kan det emellanåt vara en utmaning i att veta hur 
man ska gå tillväga med träning och injagning. Det kan också bli svårt att veta 
hur du ska agera om olyckan skulle vara framme under jakten. 

Nyckeln till ett bra resultat är att titta på sin egen hund och ens egna förut-
sättningar. Vad ska du tänka på med just din individ? Hur är hunden påverkad 
av dess arv och miljö? När du har samlat denna information kan du påbörja 
din träning på det vis som passar bäst för just er.
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Innehåll

Kursen läggs upp på ett individanpassat sätt då alla har olika förutsättningar i sin träning. 
Vi arbetar med att lära oss hundens signaler och ser till hur varje individ svarar på inlär-
ningen. Vi använder oss utav förklarande och belöningsbaserade metoder vilket innebär 
att vi tydligt förklarar för hunden vad vi förväntar oss och belönar rätt beteende. 

Vi jobbar med följande: 

ǷǷ Inkallning  
Vi betingar en inkallningssignal och tar fram rätt belöningsteknik för er så att ni kan 
lyckas med inkallningen trots olika störningar. 

ǷǷ Följsamhet 
Hunden väljer att vara med dig för att den vill vara det, inte för att den måste. Vi för-
stärker hundens rätta beteenden och får en mer följsam individ. 

ǷǷ Vardagslydnad 
Vi går igenom sådant som är viktigt för hunden att kunna i vardagen. Vi går även in på 
vardagsproblemen som kan uppstå och hur vi kan jobba bort dem. 

ǷǷ Resursförsvar 
Att ha en hund som till exempel försvarar viltet så mycket att den inte går att hantera 
är inget drömscenario. Här jobbar vi förebyggande och tittar på olika sätt för att kom-
ma i ordning med problem med resursförsvar. 

ǷǷ Hantering av hunden 
Att kunna hantera hunden i alla lägen är en viktig del, inte mist för våra jakthundar 
som utsätts för risker i jakten. Även enklare kloklippning kan ibland vara ett ämne som 
kan bli till ett problem mellan hund och ägare. Här får ni redskapen att lyckas. 

ǷǷ Injagning 
Finns det någon universell lösning på hur man ska börja med injagningen? Här tittar vi 
på saker som kan påverka vårt tillvägagångssätt. 
 
ǷǷ Friskvård och första hjälpen 

En frisk och sund jakthund, året om. Ni får tips på träning som stärker hundens fysik 
samt så går vi in på hur vi ska göra om hunden skadar sig. 

ǷǷ Vi lär oss vad god etik i hållande av jakthund innebär.
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Uppnått resultat

Efter kursens slut så har hundägaren fått redskapen som behövs för att fortsätta sin trä-
ning med sin hund, ett gott samarbete och en förståelse för hur just dennes hunds inlär-
ningsprocess fungerar. Hundägaren har fått insikt i vad som kan påverka hundens ageran-
de i olika situationer. Hundägaren har fått god kunskap i hur den ska hålla hunden i god 
form året om, samt hur man kan agera i situationer med skadade hundar i jakten. 

Hunden och föraren har påbörjat sin resa som ett team.

Recension

Helena är mycket tydlig och inspirerande och har en stor förmåga att individanpassa sin 
pedagogik. Hon är mycket duktig när det gäller att ”läsa hund” och att förmedla det hon ser 
till föraren.

Anne Lundin, Herrljunga


