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Valp- och unghundskurs

Syfte
För valpen är en kurs i så ung ålder mest en fråga om att de får socialisera sig 
med andra hundar. De får träffa olika raser och individer samt lära sig att det 
inte alltid är hopp och lek som gäller när andra hundar är i närheten.
Svårigheten att träna en valp är framförallt att hitta en jämn nivå på träning-
en. Hur mycket valpen orkar kanske inte alltid stämmer överens med dina 
önskningar och mål. 

Under valpens första tid hos sin nya ägare sätts de första viktiga grunderna. 
För att få bra möjligheter att välja rätt väg från början och att undvika even-
tuella konflikter mellan hund och ägare så behövs rätt redskap. Här formar vi 
den unga individen till att bli den vuxna hund som vi önskar med rätt hjälpme-
del och tydliga förklaringar om vad som förväntas. 



Innehåll

Denna kurs ger hund och ägare en god kontakt och de får bygga upp ett samarbete sinse-
mellan. 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 
inlärningen. Vi använder oss utav förklarande och belöningsbaserade metoder vilket inne-
bär att vi tydligt förklarar för hunden vad vi förväntar oss och belönar rätt beteende. 
Kursen innehåller moment som: 

ǷǷ Kontakt och följsamhet 
Detta är grunden i all kommande träning. Vi låter valpen förstå att om den är med dig 
så är det något som verkligen lönar sig för den, oavsett om vi rör oss i koppel eller står 
stilla.  Du blir valpens idol och trygghet. 

ǷǷ Belöningsteknik 
Det finns mängder med olika sätt att belöna sin hund på, allt beror på individ och situa-
tion. Med vad ska vi belöna och när? 

ǷǷ Sitt, ligg, stå 
Delar i vardagen som valpen bör kunna. Här förklarar vi rörelsen och sätter ett kom-
mando på det. 

ǷǷ Inkallning 
Här börjar vi forma valpens inkallning. Vi hittar rätt väg att gå med just din individ.  
Vi anpassar träningen inför valpens kommande uppgift som jakthund. 

ǷǷ Hantering  
Om det så är en veterinär, en familjemedlem eller en annan jaktkamrat så är det alltid 
en trygghet i att känna att den personen kan hantera hunden i olika situationer. Allt 
från kloklipp, kroppskontroll och bara kunna skapa lugn genom hantering är en nyttig 
kunskap. 

ǷǷ Stanna 
En stoppsignal är en viktig del att lära valpen. Att den både kan stanna på håll eller 
stanna kvar och bli lämnad. Med små steg formar vi in beteendet och lägger successivt 
på störningar. 



Uppnått resultat

Efter kursens slut så har du som hundägare fått med dig redskapen som behövs och du 
känner dig inspirerad att fortsätta din träning med din hund utifrån just era förutsätt-
ningar. Ni har skapat en god relation och du har fått förståelse för hur just din individs 
inlärningsprocess fungerar och vad som kan påverka ert resultat. Du känner till och förstår 
olika belöningstekniker samt hur och när de ska användas. 

Recension

Jag har gått valpkurs för Helena Lyckoskog med min ena broholmer och med min andra 
broholmer har jag gått en vardagslydnadskurs samt en inkallningskurs.
Fokus har varit kontakt och samarbete snarare än momentinlärning vilket passar mig och 
mina hundar utmärkt. Helena är mycket tydlig och inspirerande och har en stor förmåga 
att individanpassa sin pedagogik. Den senaste valpkursen gick jag med en broholmervalp 
som, på grund av en hundattack där hon blev allvarligt skadad, har en stor misstro mot 
andra hundar.

Mitt huvudsakliga syfte med att delta i kursen var att hjälpa valpen att kunna vistas i när-
heten av andra hundar utan att bli rädd. På valpkursen såg Helena till att vi hela tiden hade 
ett så stort utrymme att min valp klarade av att hantera situationen samtidigt som hon 
sporrade oss att utmana hunden inom ramarna för vad hon klarar av.

Anne Lundin, Herrljunga


