
Ledarskapsövningar 
Dessa övningar ger dig bra kontakt med din hund och som gör vardagen lättare 
 

Sitta när matskålen sätts ner 
Säg ”sitt” innan du ställer ner matskålen och ”varsågod” när hunden får ta maten. 

Sitta när kopplet tas på  
Hunden skall sitta lugnt och stilla medan du tar på kopplet. Det är du som bestämmer när den får resa sig upp. 

Ut genom dörren 
Även om du har koppel på är det du som skall avgöra vem som går ut med vem. Påverka hunden att gå vid din 
sida när du öppnar dörren. 

Hoppa ur bilen 
Denna övning kan nästan kallas en livförsäkring för din hund! 
Det är en verkligt bra vana för hunden att stanna kvar i bilen tills du ger den tillåtelse att hoppa ut.  
Här gäller det att vara snabb; ta tag i hunden när den är på väg ut ur bilen, säg ”nej”, sedan berömmer du den. 
Ge nytt kommande ex. ”sitt”, beröm igen och ge den gärna en godbit.  
Säg ”varsågod” när du vill att den skall hoppa ut. 

Sitta när kopplet tas av 
När du tar av kopplet så låt hunden sitta en stund innan du ger den tillåtelse att springa iväg. 

Spring och göm dig 
När du har hunden lös ute och den är cirka 10-20 meter ifrån dig, ropa då hundens namn, och göm dig. Ta 
emot hunden med mycket beröm och kontakt, ge gärna en extra godbit eller lek med hunden en stund. Se bara 
till att ni inte gör övningen i närheten av någon väg. Du skall inte alltid ropa innan du gömmer dig, hunden kan 
med sitt luktsinne hitta dig lätt, om den bara vill.  
Det är faktiskt hunden som skall hålla reda på dig, och inte tvärtom! 

Styr hundens hälsande 
När det kommer folk hem till dig, låt inte hunden rusa fram. Kommendera ”sitt” eller ”ligg” och ”varsågod 
hälsa” när du vill att den skall göra det. 

Visitationsövning 
Kontrollera ögon, öron, nos, tänder, päls, tassar, klor m.m. 
Hunden skall lugnt och stilla finna sig i detta. Tala lugnande och bestämt till hunden, beröm den om den är still.  
Du upptäcker tidigt om det är något fel och kan på så sätt förhindra att ev. skada blir värre.  
Bli inte arg, ha tålamod, och ge dig inte det är du som skall vinna. 

Titta på tv 
Denna avkopplingsövning gör du enklast t ex vid TV:n.  
Sätt dig på golvet och lägg hunden bredvid dig. Hunden får inte gå upp förrän programmet är slut.  
Påverka hunden lugnt att ligga kvar, till slut inser den att det inte är någon idé att trilliskas, utan finner sig och 
lägger sig till ro. Glöm inte ett friande kommando när hunden får gå upp igen, om den är vaken då!  
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