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Kontakt och inkallning

Syfte
Att ha en fungerande inkallning är a och o. Hundarna kan lätt välja bort vår 
inkallningssignal vilket inte bara genererar till stor frustration för oss hundä-
gare utan kan även vara en stor säkerhetsrisk. 

Ett vanligt missförstånd är att om du tränar hunden på att ha en god kontakt 
så kommer den inte lämna dina fötter i skogen. I själva verket så innebär en 
god kontakt att ni får ett starkare band i jakten, ni blir varandras resurs och 
ett starkt team, en oslagbar känsla!

Hundar kan ha olika retningar som den reagerar på, en del går på synintryck, 
en del på doft, en del på ljud. Dessa retningar är sådant som vi behöver utsätta 
hunden för under kontrollerade former för att kunna komma steget längre i 
träningen.

Förutom att du med hjälp av denna kurs får en härlig kontakt, så leder den 
till att ni lär er olika tekniker och ni får förståelse för hur just er individ bäst 
tränas i ämnet kontakt och inkallning. 



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. 
Kursen ger ekipaget en större möjlighet att lyckas med inkallningen, oavsett störning. 

Vi går igenom följande:

 Ƿ Kontakt och följsamhet 
Hunden lär sig att det lönar sig att arbeta tillsammans med dig. Du blir en resurs som 
är tydlig och ger hunden en förståelse för vad som förväntas av den. Vi arbetar med 
vårt kroppsspråk och anpassad belöningsteknik, både stilla och i rörelse. 

 Ƿ Betinga inkallningssignal 
Med hjälp av klassisk betingning lär vi hunden vad inkallningssignalen genererar. Här 
går vi all in! 

 Ƿ Inkallning på avstånd och med störning 
Successivt ökar vi avståndet och lägger på olika störningar. Allt under kontrollerade 
former så att vi lyckas med momenten.

Uppnått resultat

Efter kursens slut så har hundägaren fått redskapen som behövs för att fortsätta sin inkall-
ningsträning med sin hund, ett gott samarbete och en förståelse för hur just dennes hunds 
inlärningsprocess fungerar. Hundägaren har fått insikt i vad som krävs för att få en lyckad 
inkallning och vad som kan påverka hundens agerande i olika situationer.

Recension

Helena har genom sin träning och engagemang med mig och min hund lärt mig att förstå min 
roll som hundägare och hur jag ska förstå och tyda min hund. Att Helena genom sin kunskap 
kan hjälpa hundar och ägare att förstå varandra råder inga tvivel. Trodde i ärlighetens namn 
att min hund var omöjlig. Men genom träning har det visat sig ge resultat och jag har fått 
bättre band till min hund. 

Karin Sjöberg, Jönköping

Fick individanpassad träning med vår Sky på ett bra sätt. Helena har ett jättebra sätt att lära 
ut. Lätt att förstå vad hon menar. Inspirerar till fortsatt träning. Bra upplägg. Det var jättekul 
att åka på kursen och det tyckte Sky också. 

Marcus Berggren, Nossebro


