
Månadens aktiviteter 
 

3-9 maj Hundmarschen 
2-23 maj Vårbingo

8 maj MH
13 maj Specialsökstävling

15-16 maj BPH 
20 maj Medlemsmöte 

23 maj Träningstävling lydnad

 

Du är väl med på
aktivitetsbingon?

Information finns på
facebook och hemsidan 

ARVIKA BRUKSHUNDKLUBB
JÖSSEBLADET MAJ



Ordförandets ord 
Äntligen känns det som att våren är här för att stanna.
Hoppas i orkar njuta ihop med era 4-benta vänner trots

den tråkiga pandemin vi lever i. Vi har ju trots allt
världens bästa hobby i dessa tider. Klubbens ytor är
stora, så passa på att utnyttja dem nu i den härliga

vårluften. Många nya saker händer just nu i klubbens
regi, vilket jag väldigt glad över. Allt är coronanapassat.
Jag har ett flitigtgäng med mig i styrelsen som arbetar

aktivt för eran skull. 
Vi håller avstånd och jag hoppas vi ses där ute. 

 
Hälsningar Pia 

 

Pågående kurser 
Just nu har vi tre valpkurser igång med instruktörerna

Jenny, Annelie, Alexandra. 
 

Agility hinderinlärning startar på tisdag med Agneta och
Tina.  

 
Under maj månad kör vår specialsöksinstruktör

Katarina tre grupper.  
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Fortbildning av instruktörer 
Anna-Karin och Susan från mentalkommittén är på M3

utbildning1-2 maj.
 

Katarina går en provledarutbildning i specialsök i
Göteborg. 

 
 
 



Vad är omväntlockande för något?
 

Ja det är precis som det låter. Man lockar hunden med något den vill
ha, tex en godisbit, som hunden ska dra sig bort ifrån. 

 
Hunden får själv komma på, att enda vägen till att få sin godisbit är om

den slutar försöka ta den. 
 

Något som är väldigt viktigt när man tränar sin hund är att ha en tydlig
belöningssignal, som man ger exakt när hunden utför rätt beteende. 

 
Antingen kan man använda sig av en klicker eller så kan man ge en

muntlig signal, som låter lika varje gång. Jag brukar säga "Japp" - kort,
enkelt och väldigt lätt att säga med samma tonläge varje gång.
Sekunden efter ger man hunden sin belöning. Inte samtidigt! 

 
Varför inte bara säga "Bra"? 

Jo, för hur ofta säger vi inte just "bra" till våran hund? Får den en godis
varje gång vi säger det? Tänker vi på varför vi säger det just där och då?
Jag vågar nog påstå att vi säger "bra" lite slentrianmässigt till vardags

utan någon större tanke. För att hunden ska förstå vad vi vill att den ska
göra, så krävs tydliga signaler för snabbare inlärning. Japp betyder - Det

där är rätt! Här kommer din förstärkning ( Godis, leksak) Jag brukar
snarare använda "bra" när jag vill uppmuntra hunden att fortsätta med
det den håller på med. Ex: Sitt stanna kvar. Jag säger ett lugnt "bra" för
att hjälpa hunden att sitta kvar. Jag vill att hunden ska förknippa "bra"

med att den gör rätt - fortsätt så. Skulle jag i den här situationen ge
belöningssignalen "Japp", riskerar jag snarare att hunden flyger upp i

förväntan på en godis. Och det kan ju vara ok om jag vill det, men
många gånger kanske jag vill att hunden ska sitta kvar. Och då vill jag

inte att signalen jag säger ska förknippas med belöning.  
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 Hur gör man då? 
1) Ta en godis i din stängda hand- helst inte för god, men tillräckligt god

för att hunden ska vilja anstränga sig för den. 
2) För den stängda handen helt mot hundens nos- Hunden får själv

välja om den sitter, står eller lägger sig. Håll den stängda handen mot
nosen, vänta tålmodigt ut att hunden drar sig ifrån handen bara för en

sekund. 
3) Ge belöningssignal direkt nosen lämnar trycket mot handen. Ge

godisbiten sekunden efter belöningssignalen. Här kan hundarna agera
på olika vis innan den "ger upp" och vänder bort nosen från handen. De

kan slicka på handen, gnaga och ibland krafsa på handen. Ha bara
lugnt tålamod helt tyst och vänta ut rätt beteende. Upprepa övningen 5

ggr, ta en paus så hunden får vila hjärnan, upprepa igen 5 ggr.
Fortsättning följer... Lycka till med träningen! 
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GÅNG
PÅ

A R V I K A
B R U K S H U N D K L B B

ARVIKA BRUKSHUNDKLUBB
JÖSSEBLADET MAJ

Prova på sök med  Marita och Jenny 

Prova på spår med  Marita och Jenny 

Träna  rallylydnad på färdigbyggd bana med
Natalie och Camilla 

Träningstävling apell och lägre med Pia  och
Therese 

Grundkurs i agility med  Elina 


