
                                                                                

 

Kursplan: Tävlingslydnad & brukslydnad med 

Mariah Andersson, 15-17 augusti 2014 

Förmiddagar 

Ett ”tema” per förmiddag – teori och praktisk träning ingår i förmiddagspassen 

Tema Belöningsträning - Var, när och hur belönar jag. Vid inlärning, efter momenten, eller 

efter genomförd tävling. Bara belöningsplacering är en ”vetenskap i sig”.  

På detta pass tittar vi närmare på hur vi genom att använda belöningar på rätt sätt kan nå 

bättre resultat.  

Tema Helhetsträning - Hunden kan alla moment bra på träning men nollar ofta på tävling 

och dessutom ofta olika moment varje gång. Känns det igen? Att hunden kan alla moment var 

för sig är en sak. Att kunna utföra ett moment efter flera andra moment är en annan. Det kan 

handla om bristande fokus som antingen kan visa sig som ”uppvarvning” eller som att hunden 

”går ner sig”. Här kommer helhetsträning in.  

På detta pass arbetar vi med fokus på helhetsträning. Hur tänker vi, hur lägger vi upp 

träningen?  

Tema Störnings- och stadgeträning - Störnings- och stadgeträning är ofta något som 

hamnar ganska långt ner på prioriteringslistan när vi tränar hund. Men det är många gånger 

där det brister när vi sedan hamnar i en tävlingssituation. Alla har vi blivit störda över något 

som händer på tävlingsplanen, t ex att det tar lång tid innan nedläggandet i platsliggningen, 

långa väntetider mellan momenten eller att det applåderas och tjoas på banan bredvid. I 

elitklass rör sig dessutom domaren allt närmare hunden enligt internationella regler.  

På detta pass arbetar vi med störnings- och stadgeträning så att vi medvetet kan förbereda oss 

och vår hund bättre för att klara de utmaningar vi ställs inför när vi väl står på tävlingsplanen.  

Eftermiddagar 

Individuell träning / momentträning – endast praktisk träning 

Samtliga ekipage skall redan innan kursens början bestämma sig för tre moment (förutom fritt 

följ) man vill fokusera på under den enskilda träningen. Det kommer inte att göras någon 

momentgenomgång utan fokus ligger på din egen träning. Söndag eftermiddag ägnas åt en 

valfri fördjupning.  


