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MEDLEMSAVGIFT 
 
Helbetalande  610 kr  
Familjemedlem  130 kr  
 

TÄVLINGSAVGIFTER 
 

Lydnadsklasserna 
Lydnad startklass - 2      200 kr  
Lydnadsklass 3  225 kr 

Bruksklasserna 
Appellklass   225 kr 
Lägre - elit    250 kr  
Nordic style  400 kr 
 

IPO 
BH-prov   225 kr 
FH, BSL   250 kr 
IPO samt IPO FH 250 kr 
 
Mentalbeskrivning hund 600 kr  
 

Rallylydnad 
Alla klasser   110 kr 
  

Agility 
Hopp och agilityklass  70 kr 
Hopp och agility lagklasser 
Startavgift 3 hundar 210 kr 
Startavgift 4 hundar 270 kr 
 
* inomhustillägg för samtliga klasser 
ovan kan förekomma. 
** en administrativ avgift om 20 kr 
kan tillkomma. 

Klubbinformation 

Omslagsbilden: Det som 
glömts i snö kommer fram i tö. 
I alla fall hos Schäferhundklub-
ben Lövsättra i Vallentuna. 



 

 

Lördagsmorgon i augusti och jag sitter i bi-
len på väg mot Fogdön, strax utanför 
Strängnäs, för att hålla en prova-på-dag-i-
Nose-Work vid den så kallade Affendagen. 
Medan dis och dimma lättar över Strängnäs-
trakten försöker jag komma på hur jag, schä-
fermänniskan, hamnade i affenpinschervärl-
den?  
Chihuahuan den lilla stora hunden. 
Så plötsligt kommer jag på det! Det är ju 
Pluto som är orsaken till att jag är på väg till 
Affendagen i stället för att sitta kvar hemma 
i trädgården med en lördagsfrukost i lugn 
och ro.  
Pluto är min chihuahuakompis som plötsligt 
flyttade hem till oss när han behövde ett nytt 
hem julen 2015. När han kom var en mycket 
försiktig och rädd liten hund. Men när han 
efter några månader bott in sig med sin nya 
flock, bestående av schäfertiken Ulva och 
chihuahuan Morgan 16,5 år, var det dags att 
börja ge honom bra aktiviteter, stimulans 
och med hjälp av detta samtidigt bygga upp 
hans självförtroende. 
Spår och nosarbete. 
Ulva har sedan valpåldern tränat spår och 
tävlar idag inom de traditionella bruksgrenar-
na i högre klass spår och inom IPO-grenarna 
tävlar vi i FH-2 spår. En gren som jag brukar 
kalla för ”hundsportens schack”, i vilken 
hundarna måste vara oerhört koncentrerade, 
fokuserade, analyserande och snabbt fatta 
rätt beslut.  
En vårdag 2016, när jag lagt upp ett trä-
ningsspår till Ulva bestämde jag mig för att 
lägga ett kort 15-20 meters spår till Pluto för 
att se hur den lille chihuahuan skulle ta sig 
an detta. 
Han startade helt klart nosen och arbetade 

sig framåt i spåret, men egentligen utan att 
riktigt förstå vad det var han gjorde eller 
vad det var som gav honom så fina godis-
belöningar. Men redan efter 2-3 tränings-
spår till började Pluto verkligen förstå hur 
han skulle arbeta med spårdofterna i mar-
ken för att ha kul och komma till den fina 
burken i slutet med den stora godisbelö-
ningen. Belöningarna i själva spåret fick vi 
redan efter ett par gånger plocka bort då 
de blev mer störningar än belöningar. Det 
var egentligen själva arbetsuppgiften, att få 
jobba med sin och hundens främsta resurs 
nosen, som var hans riktigt stora mentala 
stimulans och belöning.  
Föredrag om Nose Work. 
I vintras höll hundprofilen Ankan Edoff 
ett föredrag för Affenpinscherklubben 
som bland annat handlade om Nose Work. 
Några av deltagarna blev intresserade och 
tyckte att det skulle kunna vara en kul akti-
vitet för fler av rasklubbens medlemmar 
att prova på.  
Ankans man, Bo Edoff som är ordförande 
i Svenska Nose Work Klubben, tipsade om 
att jag inte bara skrivit flera artiklar om 
Nose Work, utan även är aktiv med min 
lilla, stora hund chihuahuan Pluto. 
Detta tips från Bosse ledde till att jag blev 
kontaktad av redaktören för den fina 
rasklubbstidningen Affenbladet med en 
fråga om de fick använda några av mina 
artiklar. Något som de självklart var väl-
komna att göra.  
Affendagen. 
Tjugohundrasexton arrangerades en Affen-
dag hemma hos Inger Ny Nilsson och 
hennes man Keith ute på Fogdön i Sträng-
nästrakten. Förutom att träffas, trivas och 

prata om sin favoritras affen, så fick delta-
garna också chansen att prova på lite akti-
viteter som agility och rallylydnad.  
Succén var given och i år, 2017, var det 
dags för en ny Affendag och jag fick frå-
gan av Yvonne Larsdotter om jag inte 
kunde tänka mig att komma och visa lite 
aktivitet och mental stimulans för hundar-
na med några inledande Nose Work öv-
ningar. 
Under de femton år som jag har hållit kur-
ser hemma på Lidingö Brukshundklubb, 
har jag tyvärr aldrig träffat på en affenpin-
scher, så vem skulle väl då jag vara att 
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Chihuahuan Pluto inspirerar med Nose Work 
aktivitet vid Affendagen i augusti. 



 

 

tacka nej till en dylik inbjudan om att få umgås och lära känna en 
massa härliga affen och deras trevliga hussar och mattar? 
Därav att vi satt i bilen denna lördagsmorgon på väg tillgästvänliga  
Familjen Ny-Nilsson, Fogdön och Affendagen. 
Välkomna in. 
Anna och jag kommer i god tid, en timme innan alla deltagarna för att 
hinna hälsa på värdparet, rasta av våra egna hundar och planera lite var 
vi ska sätta upp sökbanorna.  
Redan när vi kliver in på tomten så kommer de första pigga affenhun-
darna och hälsar på oss. Efter hand så trillar den ena deltagaren efter 
den andra in och antalet affen som tumlar runt i familjen Ny-Nilssons 
trädgård blir bara fler och fler. Snart nog är det ca ett trettiotal hundar 
som far runt, nosar, hälsar och jagar varandra. Även Pluto får vara med 
och blir på något vis ”en katt bland hermelinerna”, men det är nyttig 
erfarenhet för honom. 
Morgonfika. 
När alla deltagarna och icke minst hundarna samlats så var det dags för 
ett härligt morgonfika i trädgården med ost– och skinkfrallor. Efter en 
snabb påtår var det dags för oss att presentera oss och dagens aktivitet, 
Nose Work. 
Nose work. 
Nosen är som bekant hundens främsta resurs och med hjälp av den 
upptäcker de världen och lever mycket av sitt sociala liv genom att 
analysera dofter.                   
Nose Work är en relativt ny hundsport som kommer från USA, där 
man lär hunden att söka efter en specifik doft och att även markera 
doftkällan. Dofterna man använder för träning och tävling här i      
Sverige i de olika klasserna är eukalyptus, lavendel och lagerblad. 
Till skillnad från spårarbetet där hunden jobbar med en markbunden 
vittring, ska hunden i Nose Work söka efter och lokalisera en luftburen 
vittring. 
Eukalyptus, kantareller eller narkotika. 
Eukalyptus, lavendel, kantareller eller för den delen narkotika har gi-
vetvis inget värde i sig för en hund att söka efter. Man får alltså börja 
med att lära hunden att söka för att komma till en eftertraktad belö-
ning som kan vara en korvbit eller en favoritleksak. När detta är befäst 
hos hunden börjar man med att blanda in den doft man vill lära sin 
hund att söka genom att lägga den eftertraktade belöningen tillsam-
mans med doftkällan. Snart nog lär sig hunden att… 
- Aha, där det luktar så där speciellt som starkast där finns min belö-
ning. 
I nästa steg plockar man bort belöningen och låter hunden enbart söka 
på och markera doften och då passar man som förare på att belöna 
med god tajming och precision precis vid doftkällan. 
Inledande sökövningar. 
Med ett trettiotal hundar och ännu fler förare som alla var lika pigga på 
att prova på sökövningar och Nose Work, så delade vi snabbt in dem i 
två grupper på två separata sökbanor uppbyggda av tomma pizzakar-
tonger. Du vet de där som är lite högre och brukar innehålla en ljuvligt 
väldoftande inbakad calzone, som gör att stegen hem från den lokala 
pizzabutiken är lite snabbare än vanligt. Mama mia, här skulle nosas! 
Den som söker han finner. 
Kartongerna spreds ut på gräsmattan och en av dessa 
markerades tydligt så att alla hundförarna skulle ha lät-
tare att ha koll på i vilken låda belöningen låg och där-
med lätt kunde förstärka hittandet av gobiten.  
När husse eller matte kom fram med hunden till sökom-
rådet fick den känna att jag hade en härlig bit Den-
niskorv i handen och sånär fick den chansen att ta den, 
men inte riktigt. Medan föraren höll hunden i kopplet 
precis utanför sökområdet så gick jag runt och låtsades 
gömma korvbiten i en den ena och en den andra och 
tredje, fjärde och femte kartongen. När hunden fått en 
bra retningsnivå utan att tappa intresset utåt mot piz-
zakartongerna var det dags att låta den få börja sökan-
det.  
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Affenpinschern är ju en aktiv och pigg hund 
med långa anor som råttjägare, så jakt– och 
sökinstinkten finns där genetiskt vilket 
märktes tydligt. Alla hundarna fick snabbt 
klart för sig, att om de ville komma åt godis-
belöningen var de tvungna att använda no-
sen och jobba lite extra.  
Någon kanske sökte stöd hos sin förare ef-
tersom uppgiften inte var helt enkel för en 
oerfaren hund. Godis brukar ju komma ur 
mattes hand. 
Alla hundarna fick i första omgången tre 
snabba sökuppgifter och mellan varje gång 
blandades kartongerna runt eftersom hun-
den gärna återvänder direkt till den plats där 
den fick sin belöning senast. 
När alla hundarna hade kört sina tre första 
sök körde vi snabbt en omgång med tre nya 
sök och då passade en del på att byta stat-
ion.  
Lunchdags.  
Affendagens nästa höjdpunkt var den goda 
lunchen som Inger Ny Nilsson serverade i 
sommarsolen ute i trädgården. Den fräscha 
kycklingsalladen och ett par glas vatten gav 
snabbt ny energi inför eftermiddagens fort-
satta Nose Work övningar. 
Plats för Pluto. 
För att visa lite av vad våra hundar verkligen 
klarar av och att de verkligen kan söka på 
bara en enda lite droppe eukalyptushydrolat 
på en tops, gjorde vi efter lunchen snabbt 
upp fem sökövningar till Pluto.  
Pluto visade verkligen att han tycker att 
Nose Work är en aktivitet han älskar.  
Om vi var oroliga för något, så var det väl 
hur han skulle reagera på att det var så 
mycket folk och hundar runt omkring ho-
nom när han skulle söka, eftersom han är en 
ganska försiktig kille. 
Men den roliga aktiviteten tillsammans med 
sin matte Anna är viktig för Pluto och han 
var helt koncentrerad och fokuserad på upp-
giften och löste alla söken på ett impone-
rande sätt. 
Takpannor, korv och eukalyptus. 
Eftermiddagens sökövningar gick ut på att 
visa hur man börjar lära hundarna att söka 
efter en specifik doft och denna dag var det 
givetvis eukalyptus som är den första doften 
i Nose Work. 
Vi gjorde upp en sökbana bestående av tolv 
stycken takpannor. Under en av dessa, med 
ett för ändamålet lämpligt hål, gömde vi en 
liten burk med flera hål i locket och en tops 
med en droppe eukalyptus på. Ovanpå 
burklocket lade vi sedan den lilla godisbit 
som respektive hund fått sin retning med 
och snabbt nog var hundarna, en efter en, 
åter igång med sina sökuppgifter.  
Återigen fick alla hundarna tre sökuppgifter 
var och mellan varje sök blandade vi runt 
takpannorna för att höja svårighetsgraden 
för hunden. Det var fascinerande att se hur 
många av dem som direkt återvände till den 

plats, eller takpanna där sen senast fick 
bingo och belöning. Men så snart de upp-
täckte att den taktiken inte gav önskad 
utdelning så startade de upp nosarbetet 
och arbetade sig fram till belöningen. 
Nästa steg i träningen. 
I och med att hundens eftertraktade go-
disbelöning finns på där det doftar euka-
lyptus börjar den snart nog också att knyta 
ihop dofterna. - Ah, där det luktar så där, 
där finns min belöning, jag söker mig dit! 
När man bundit ihop dessa dofter ett par 
gånger, vilket givetvis är individuellt hur 
många gånger man behöver upprepa, så 
plockar man sedan bort godisbelöningen 
och låter hunden söka på enbart doften. 
I hopp om att hitta sig godisbit, letar hun-
den på och när den hittar doftkällan kom-
mer i stället belöningen ur matte eller hus-
ses hand. Här gäller det för föraren att 
belöna snabbt och precis vid doftkällan, så 
att hunden lär sig att det är viktigt att vara 
så nära källan som möjligt. 
Snabba framsteg. 
När vi gjorde sökövningarna bland tak-
pannorna så upptäckte vi snabbt att ett 
par av  hundarna gjort så snabba framsteg 
att de redan efter ett par kombinerade eu-
kalyptus och godissök verkade förstå att 
det var den starkare hydrolatdoften som 
ledde dem fram till belöning. 
Nyfikna på att se om vi gissat och läst de 
här hundarna rätt så låtsades jag bara att 
lägga ut en godisbit vid deras sista sököv-
ningar.  
Eftersom vi förare ofta påverkar våra 
hundar mer än vad vi tror genom för oss 
själva omärkliga signaler som de enkelt 
läser av, talade jag aldrig om för förarna 
att jag inte hade lagt ut något godis vid 
doftkällan. 
Vi hade läst de fina små affenhundarna 
helt rätt och de Nose Workade klockrent 
upp doftkällan och blev först lite förvå-
nade över att inte hitta en godisbit där, 
men när den sedan kom från mattes hand 
var allt frid och fröjd igen och hundarna 
hade tagit ytterligare ett litet steg framåt i 
sin träning med en både rolig och nyttig 
aktivitet. 
Så här enkelt kan det alltså vara att 
komma igång med en för hunden bra akti-
vitet. Nose Work som tränings– och täv-
lingsaktivitet kan ju sedan bli hur avance-
rad som helst. Det kommer fler dofter att 
lära in, störningsdofter läggs till. Hunden 
ska också söka i olika miljöer både inom-
hus och utomhus och det är ett rejält jobb 
de ska genomföra. Bara fantasin hos oss 
sätter stopp. Men ge din bästa vän hunden 
chansen att få vara aktiv och få mental 
stimulans med en rolig arbetsuppgift. 
Tack till Affenpinscherklubben, Yvonne 
Larsdotter och Inger Ny-Nilsson för in-
bjudan att få komma och träffa en massa 
härliga hundar, hussar och mattar. 
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Nordic Style blev godkänt som ett offici-
ellt internationellt bruksprov 2012 och 
kallas ofta IPO Nordic Style eller bara 
IPO NS. En Nordic Style tävling går 
även går över två dagar och man kan 
tävla i fyra olika klasser spår, sök, rap-
port eller skydd. Fokus ligger som tidi-
gare nämnts på specialmomenten. 
För att vara kvalificerad att få tävla i NS ska 
hunden minst vara godkänd i Högre Klass i 
den gren man vill tävla. I NS finns dock 
endast en klass att tävla inom i respektive 
gren och man kan alltså inte bli uppflyttad. 
För rapport, spår och sökhundsgrupperna är 
just dessa aktiviteter huvudmomenten, men 
för skyddshundarna är det tvärtom då just 
skyddsarbetet är rejält nedkortat och det t ex 
inte alls ingår något munkorgsarbete. 
Reglerna för NS har sin grund i det regelverk 
som använts i många år för de Nordiska 
Mästerskapen i bruks och som gemensamt 
tagits fram av de deltagande länderna. 
Spår. 
Upptagsrutan, i vilken hunden alltså ska 
finna och riktningsbestämma spåret, är 30 
meter bred och 50 meter djup och spåret 
måste tas upp inom 4 minuter. Själva spåret 
är två timmar gammalt och inte mindre än 
2000 meter långt. Det vill säga hela 500 me-
ter eller 25% längre än ett elitspår. Apporter-
na i spåret är 8 stycken skogspinnar och 
hunden har 60 minuter på sig att utarbeta 
spåret. Tävlingsdag två prövas hunden i ett 
nytt spår. 
Rapport. 
Även rapporthunden skall utföra sitt special-
moment två dagar i rad, men givetvis på 
olika sträckor. Under första dagen är det 
dessutom en extra sträcka mellan stationerna 
D-A. Sammanlagt ger det rapportsträckor på 
8 kilometer för hunden att utarbeta. 
Sök. 
Själva sökområdet ska vara 100 meter brett 
och 400 meter långt, vilket alltså är 100 me-
ter längre än i elitklass i det mer traditionella 

svenskbrukset.                                          
Figuranternas antal, placering i sökområdet 
och söktiden är enligt samma regler som vi 
tävlar med på nationell nivå. Den så kal-
lade mittstigen saknar meterangivelser och 
slutmarkering och domarna meddelar när 
hela banan är avsökt. 
Även sökhundarna utför sitt huvudmo-
ment under två dagar och längs olika sök-
banor. 
Skydd. 
Skyddshundarnas spårarbete är upplagt på 
samma sätt som i elitklass, men har något 
kortare liggtid. Även momentet avsökande 
är identiskt med elitklass i bruks. 
När det gäller skyddshundarnas huvudmo-
ment så är jämfört med de traditionella 
elitklasskyddet hela munkorgsarbetet bort-
taget. Även momentet dubbelretning är 
borttaget från Nordic Style reglerna. 
Uppletande av föremål. 
Uppletandet i NS har samma regler som 
elitklass bruks och hunden ska alltså på 5 
minuter, i en ruta om 50*50 meter, finna 
och till föraren apportera 4 föremål. 
Platsliggning i grupp. 
Detta moment sker med dolda förare un-
der tre minuter, men utan skott. 
Lydnaden i Nordic Style. 
Är alltså där den stora skillnaden står att 
finna mellan det så kallade Svenskbrukset 
och Nordic Style. Lydnadsprogrammet är 
ganska ordentligt nedkortat och jämfört 
med elitklass så saknas momenten kryp, 
skall, hopp och stegen. 
Ínkallning. 
Lydnadsmomenten börjar med inkallning 
och momentet går till så här. 
Föraren och hunden går in på planen i fritt 
följ och stannar vid en markering. Vid 
markeringen lägger sedan föraren ned hun-
den med ett kommando och går sedan 
själv fram till Tävlingsledaren. TL hänvisar 
sedan föraren till en punkt dit föraren går 
och ställer sig. På plats kallar sedan föraren 

in hunden på TL:s tecken. 
Fritt följ. 
Momentet har samma upplägg som i elit-
klass, men minus stegförflyttningar och 
vändningar på stället. 
Ställande under gång. 
Momentet börjar med 20 meter fritt följ 
innan hunden ställs och föraren fortsätter 
då ytterligare 20 meter och gör sedan helt 
om halt. Därefter återgår föraren till hun-
den som då skall stå kvar i sin position. 
Läggande under gång. 
Samma upplägg som i momentet ställande 
under gång, med skillnaden då att hunden 
ska ligga stilla kvar i sin position tills föra-
ren kommer tillbaks. 
Apportering av tungt föremål. 
I Nordic Style är den tunga apportbocken 
gjord av trä och väger 4 kg. Den ska kastas 
minst 10 meter och på kommando ska se-
dan hunden apportera föremålet hem till 
sin förare. 
Bedömning. 
Prov-, eller tävlingsdagen börjar med att 
föraren med hunden i löst hängande kop-
pel hälsar på och presenterar sig för do-
marna. I samband med detta gör domarna 
en enklare kontroll av om hunden är i god 
mental balans och denna kontroll kan 
fortgå under hela tävlingshelgen. En hund 
som eventuellt uppvisar mentala brister 
skall diskvalificeras och detta skall skrivas 
in i hundens tävlingsbok och även rapport-
eras till SBK.  
Domarna skall ge en så kallad öppen be-
dömning i både lydnad och skydd, men 
kan även göra det i de andra momenten 
om de finner detta lämpligt.  
Lydnadsdelen och poängen där har ett re-
lativt lågt värde i den totala sammanräk-
ningen. För godkänt i spår, sök, rapport 
krävs 250 poäng, varav minst 130 i huvud-
momentet. I skyddshundsgruppen krävs 
även där 250 poäng, men 135 i huvudmo-
mentet. 

Nordic Style 

Nytt år, nya utmaningar. Ulva fyllde 8 år i december och under åren har vi tävlat i lydnad, FH-2 spår och senast 
under 2017 i bruksspår i lägre och högre klass. Målet för 2018, när Ulva alltså fyller 9 år, är att åter tävla högre klass 
spår och gå från att vara godkänd till att förhoppningsvis bli uppflyttade till elit. Ett eller annat FH-2 spår kommer 
säkert att planeras in också framåt hösten. Framåt hösten för att erfarenheten säger mig att vi behöver sommarens 
alla träningsdagar på oss för att slipa på alla detaljerna som måste sitta för att hunden ska kunna prestera bra på ett 
så svårt spårprov som FH-2. Men den nya utmaningen då? I höstas när vi tävlat hkl spår hemma på Lidingö BK 
och blivit godkända var det en av klubbkompisarna som uppmärksammade mig på att i och med att vi var god-
kända så var Ulva också kvalificerad att tävla Nordic Style i spår. Aha, tänkte jag redan där och då. Det där måste 
jag ju ta reda på mer om. När jag sedan läst på lite mer om grenen, eller grenarna som ingår,  insåg jag att det här 
var den perfekta utmaningen för mig och Ulva. Hon är en fenomenal spårhund och nu vid mogen ålder med en 
enorm rutin av massor av träningsspår och ett tjugotal tävlingar i olika miljöer. En annan fördel med Nordic Style 
är att tonvikten i bedömningen ligger på två dagars specialmoment och med en för en lite äldre hund, en klart 
mindre fysiskt påfrestande lydnadsdel. Inga höga hopp över hinder. Inget kryp och inget för kroppen kanske på-
frestande ställande under en snabb inkallning. Sagt och gjort. Ulvas träningssäsong har börjat och vi har anmält oss 
till några tävlingar. Nu är det bara att hålla tummarna och hoppas på att vi kommer med också. Men innan dess är 
det dags för Pass På att lite mer i detalj presentera Nordic Style.  



 

 

- Fact of the matter - 

Planerna på nordiskt bruksarbete i inter-
nationell form uppkom när ordföranden 
för FCI:s brukskommitté besökte Bruks-
SM i Västerås 2008 och blev intresserad 
av de svenska bruksproven. 
Efter en gemensam ansökan från Sverige, 
Norge, Danmark och Finland vidtog ett 
omfattande arbete med regelskrivning 
och med stöd av FCI:s brukskommitté 
blev IPO NS antaget som officiellt inter-
nationellt bruksprov år 2012. 
 

- More fact of the matter - 

Under förutsättning av NS provet är regi-
strerat som internationellt prov finns 
möjlighet för hunden att tilldelas CACIT 
och reserv-CACIT. Meriten är ett inter-
nationellt brukscertifikat. 
Källa till artikeln och informationen 
ovan tidningen Brukshunden.  

Nordic Style 

moment  

Läggande under gång, här demonstrerat av Ami Hegart och Foggens Qvittra som var provekipage 
vid NoM 2015 i Stockholm. 

Fritt följ med Johan och Duxa. Bägge 
oerhört saknade. 

Tungapportering med en 4 kilos träapport. Här med Fagerstas stoltheter Sigge Friis och Korabos Cross. 

Ulva koncentrerar sig inför spårupptaget. Ulva på väg ut i den 50 meter djupa spårupptagsrutan för att finna och riktningsbestämma spåret. 



 

 

Patrullhund.                                            
Att utbilda en patrullhund är något för dig 
som vill göra en insats med hund i Försvars-
makten. Kurser arrangeras runt om i landet 
på Svenska Brukshundklubbens lokala klub-
bar.                                                           
Frivillig försvarsorganisation.        
Svenska Brukshundklubben är en frivillig 
försvarsorganisation. På uppdrag av Hem-
värnet inom Armén utbildar Svenska Bruks-
hundklubben hundförare och hundar som 
placeras i Försvarsmaktens olika förband. I 
förbandet är du i första hand soldat där du 
och hunden ska vara ett komplement till öv-
rig bevakning med huvuduppgift att varna 
förbandet.                                          
Patrullhundens uppgifter.                
Patrullhundens främsta uppgift är att med 
hjälp av sina välutvecklade hörsel- och lukt-
sinnen, varna sin förare för personer i be-
vakningsområdet.                                      
Hunden tränas att från fasta platser och i 
rörelse tydligt markera ljud i terräng. Hun-
den kan på mycket långa avstånd höra en 

människa som rör sig, och markera detta 
för sin förare. Hunden varnar på detta sätt 
sin förare för eventuella inkräktare. I rö-
relse kan hunden även med hjälp av sitt 
fina luktsinne ta upp och följa spår på mar-
ken och avslöja personer som gömmer sig 
i terrängen.                                               
Utbilda dig hos oss.                              
Som medlem i Svenska Brukshundklubben 
kan du utbilda dig själv och din privata 
hund till patrullhund genom oss.                                            
Kurser för att utbilda patrullhundar.    
De flesta kurser för att utbilda patrullhun-
dar arrangeras av lokala brukshundklubbar. 
Den som är tjänstehundsansvarig på klub-
ben kan berätta mer om om när nästa kurs 
hålls. En del klubbar har inte någon tjäns-
tehundsansvarig och då kontaktar du den 
som är försvarsmaktsombud i ditt område.        
Utbildningsgång.                           
Patrullhundskursen utgör en kurs i en följd 
av kurser som leder fram mot befattningen 
som hundförare. Läs mer om utbildnings-
gången och vad som krävs av hundförare 

och hund.                                       
http://brukshundklubben.se/
tjanstehund/for-ungdomar/        
Lämpliga tjänstehundar.                
Många raser är lämpliga som tjänstehun-
dar, även många blandrashundar. Det är 
egentligen inte rasen som avgör utan indi-
videns egenskaper. Hundarna måste vara 
arbetsvilliga, ha bra "motor" och en tydlig 
"on/off-knapp". Med andra ord ska hun-
den kunna koppla av när arbetet är slutfört 
och komma igång snabbt när det är dags 
att arbeta. Dessa egenskaper är viktiga för 
att hunden ska orka både fysiskt och psy-
kiskt över tiden. Hunden måste klara av att 
vara fokuserad under arbetspass på flera 
timmar och orka arbeta i mycket krävande 
miljöer - och det gäller även hundföraren. 

I december varje år arrangerar Svenska Kennelklubben Stockholm Hundmässa i de gigantiska 
mässhallarna i Älvsjö. Helgen bjuder verkligen på Hund Extra Allt. Det är utställning av över 300 
raser, rasklubbstorg, rallylydnad, SM i freestyle och heelwork, agility, handling. Tullen, Polisen och 
Försvarsmakten har montrar och visar sin verksamhet. Det arrangeras diskussionsforum med 
kända hundprofiler, butiker har montrar och säljer verkligen extra allt. Sedan fem, sex år har 
Svenska Brukshundklubben också en stor så kallad Aktivitetsring där man under dagarna både   
visar upp alla sina populära grenar och även arrangerar prova på för de nyfikna. En av de mest 
publikdragande uppvisningarna i Aktivitetsringen gjorde en grupp ungdomar med en fin och  
välutbildad rottweiler som trots de svåra förutsättningarna i den stora arenan visade prov på god 
mental stabilitet och ett rejält paket med arbetsvilja och glädje. Vi ska här med hjälp av våra kame-
ror och SBK:s egen info berätta mer om patrullhunden. Håll till godo!  

Foto: Anna Persson och Chris Frances. Text: Chris Frances och SBK:s hemsida 

http://brukshundklubben.se/tjanstehund/patrullhund/forsvarsmaktsombud/
http://brukshundklubben.se/tjanstehund/patrullhund/utbilda-patrullhund/
http://brukshundklubben.se/tjanstehund/patrullhund/utbilda-patrullhund/
http://brukshundklubben.se/tjanstehund/patrullhund/utbilda-patrullhund/
http://brukshundklubben.se/tjanstehund/for-ungdomar/
http://brukshundklubben.se/tjanstehund/for-ungdomar/


 

 

Patrullhund 

Hundföraren läser sin hund och signalerar till sin grupp.  Tyst, tyst förflyttar sig patrullgruppen framåt i terrängen.  

Den dolda figuranten tittar fram och kan konstatera att hunden har kontroll på situationen. 

Hunden, hundföraren och gruppen avancerar tyst framåt mot den gömda figuranten som vädrats in av rottweilern. 

Lyckat påvis avslutas med gemensam lek. 



 

 

I mer än femton år har jag skrivit och satt 
ihop Lidingö Brukshundklubbs medlemstid-
ning Pass På. Det är minst sextio nummer 
och närmare tvåtusen (2000) sidor om hund. 
Varje gång jag skickat en ny tidning till tryck, 
har jag ångestfylld, direkt börjat fundera på 
hur jag ska få ihop ytterligare ett nummer, då 
trettiotvå tomma sidor stirrar på mig från 
datorskärmen.  
Men på något vis har det alltid löst sig och 
jag har börjat fundera på om det inte är min 
nyfikenhet att försöka lära mig något nytt 
om hundar och kanske framför allt mina 
egna fyrbenta kompisar, som driver mig att  
åka och titta, fota och sedan skriva något?     
Under åren har det blivit artiklar om lydnad, 
bruks, agility, nose work, specialsök, hårda 
spår, ipo, MH och MT och hundars mentali-
tet. Om foder och näringslära, hälsovård, 
utställningar, uppfödare, tjänstehundar hos 
polisen, tullen, försvarsmakten och kriminal-
vården. Historiska hundar och hundars 
kroppsspråk. Ja, listan kan göras ännu längre. 
Men ett ämne vet jag att jag aldrig skrivit om 
och det är draghundar. Nej, vi kan inte räkna 
in att mina egna hundar drar som tusan i 
kopplet vid varenda promenad. Det är ett 
helt annat ämne. 
Draghundstävling, barmarksdrag, linlöp-
ning. 
I slutet av oktober hörde Sk Lövsättras 
Anna Larson av sig och berättade att klub-
ben skulle arrangera en Draghundstävling 
längs löparslingorna runt Vallentuna IP och 
själva klubbområdet. Frågan var om jag hade 
lust att komma ut och titta, fota och skriva 
ihop en artikel om klubbens första Drag-
hundstävling? Självklart väckte detta nyfiken-

heten i mig och jag svarade att jag kommer 
gärna ut och kollar. 
Men hur går det till..? 
Med bara några dagar kvar till provet, insåg 
ju som så ofta att jag inte hade en aning 
om vad jag gett mig in på. Så det var dags 
att börja googla på Draghund och även att 
maila frågor till Anna Larsson. 
En av sakerna jag då fick reda på var att 
det skulle ingå en motionsklass som man 
kunde anmäla sig till på plats! Aha! En plan 
började ta form. Men den krävde både list 
och styrka att få genomförd!  
Varför inte anmäla min egen Ulva till att 
göra debut som draghund och vem bättre 
lämpad att springa de 2,7 km tillsammans 
med Ulva än hennes egen matte? Själv 
skulle jag ju vara alltför upptagen med att 
fotografera, eller hur? 
Plan A. 
Fru Frances visade sig inte vara alltför 
svårövertalad att vara med. Om detta be-
rodde på att jag gled lite på sanningen och 
sa att loppet bara var 2 km och att många 
skulle gå runt i just motionsklass, låter jag 
vara osagt. 
Plan B. 
Eftersom vi aldrig närmat oss draghunds-
sporten förrän några dagar innan tävlingen, 
hade vi ju heller ingen koll på vad som 
krävdes för utrustning. Men via mailfrågor 
och svar från domaren Cilla Öhrström för-
stod jag att det behövdes midjebälte, ex-
panderkoppel och en sele till Ulva.  
Hmm, två dagar kvar och en rolig prova på 
grej. Ulva lär ju knappast, nu åtta år, göra 
karriär inom draghundsporten, så det kän-
des lite onödigt att investera i ny utrust-

ning.                                                          
En annons på Lidingö BK:s facebook sida 
med en vädjan om att få låna utrustning till  
Vargens debut gav snabbt flera svar om att 
få låna det som behövdes och därmed var 
starten säkrad. 
Vad är då draghundsport eller bar-
marksdrag? 
Barmarksdrag är en draghundstävling med 
olika grenar.  

• Linlöpning då föraren springer med 
hunden i expanderkoppel som är 
fäst till föraren via ett midjebälte 

• Bike. Du gissade rätt, här cyklar 
man med hunden. 

• Scooter/kickbike eller sparkcykel. 
Här kör man med 1 eller 2 hundar. 

• Rig. En vagn med fyra, sex eller 
åtta hundar. 

• När du befinner dig på snö åker du 
antingen släde eller skidor efter din 
hund. 

 
Vid cykling kan man ha samma anspän-
ning som i linlöpningen eller att hunden är 
fäst till cykeln. I övriga klasser ska hunden 
vara fäst till fordonet. Distanserna är ofta 3
-5 km. Man tävlar även i stafett med lin-
löpning-kickbike-cykel på sträckorna.  
Grönt kort. 
För att få tävla måste föraren ha ett Grönt 
Kort. Detta kort kan man ta antingen via 
webben på Svenska Draghundsportför-
bundets hemsida eller gå en kurs ute på 
klubbarna. Om du går utbildningen via 
webben eller har gått en kurs som inte har 
en examinator måste man delta på en täv-
ling i motionsklass innan man får kortet. 

Draghundstävling Meradog Cup Sk Lövsättra 

Henrik Larsson och Singla tar sats inför sista backen innan mål. 



 

 

Indelning av hundar. A, C, B. 
Alla hundar kan användas som draghundar men olika raser har olika för-
utsättningar. Det används därför en gruppindelning A, B och C i alla stilar 
för att man ska kunna tävla på lika villkor.  

• I grupp A tävlar de snabbaste hundarna: stående fågelhundar och 
blandraser. Ofta funktionsavlade draghundar.  

• I grupp C tävlar dobermann och siberian husky. 

• I grupp B övriga renrasiga hundar.  
 
Anmälan, samling och genomgång. 
Klockan 09.00 var det samling och anmälan i Lövsättras fina klubbstuga. 
När alla anmälningar var klara och nummerlapparna utdelade höll dagens 
domare Cilla Öhrström en kort genomgång av banans 2,7 km. Banan var 
inte avstängd för Vallentunatraktens vanliga lördagsmotionärer, så doma-
ren bad alla tävlande visa extra hänsyn om det nu dök upp främmande 
människor och hundar längs spåret. 
En domarkollega. Per Larsson, till Cilla, som var på plats som åskådare, 
tog glatt på sig uppdraget att vara mentor till alla nybörjarna i motions-
klassen och frågorna var givetvis ganska många från de oerfarna löparna. 
Till start och proffsen först. 
I första gruppen startade de riktiga speedkulorna varav någon enligt do-
marens rapport nyligen stått på SM-pallen med en medalj runt halsen. 
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4... 
Vid starten hade Lövsättra dukat upp en trevlig kaffe, smörgås och korv-
buffé som också bjöd på ljuvliga hembakta saffransbullar. Härligt, det fi-
kas även inom draghundsporten! 
De tävlande startar med en (1) minuts mellanrum och kallas fram till 
startlinjen strax innan start.  
Att springa förbi ett långsammare ekipage ute på banan kan ju innebära 
vissa risker då hundarna givetvis är oerhört fokuserade på sin uppgift att 
springa i sitt och förarens gemensamma tempo. En störning i form av en 
löpare med hund som kommer ikapp bakifrån kan riskera att leda till 
gruff bland hundarna, speciellt också om de börjar bli trötta mot slutet av 
en tuff bana. 
Det var som i alla hundgrenar roligt att studera de riktigt duktiga ekipagen 
och deras väl inövade startrutiner.  
I starten ska både hunden och föraren stå bakom startlinjen. Inte på den 
och inte framför, utan bakom.  
De erfarna hundarna ställde på kommando från föraren upp sig precis 
bakom startlinjen likt en hundrameterslöpare i en OS-final och när ned-
räkningen för starten började 10, 9, 8... så var hela ekipaget laddade, redo 
och med fullt fokus ut i banans riktning.   
När startsignalen kom gällde det att hänga med om man ville få några bil-
der för här gick det som sagt undan. 
Efter bara 50 meter kom den första långa utförslöpan och det var his-
nande att se de riktigt snabba ekipagen skjuta fart nedför backen. Så här 
tidigt i loppet har varken hund eller förare funnit sitt gemensamma ideal-
tempo. Men, tack och lov höll alla sig på benen denna dag. 
Banan. 
Den 2,7 km långa banan gick längs ett av Vallentuna IP:s fina motions-
spår som slingrar sig fram genom en riktigt fin skog med mossbeklädda 
kullar, förbi några hagar och ängar. Fin skog, för att den var orörd av mo-
dern skogsvård. Träd som dött har fått falla till marken och ge ny näring 
åt nästa generation. Inga spår efter skogsmaskiner som lämnar halvmeter-
djupa sår i marken efter sig, utan helt enkelt en naturupplevelse i sig. 
Några ställen längs spåret och som domaren också hade varnat för vid sin 
genomgång, var rejält leriga. Men det var bara fråga om några meter här 
och där så ingen större fara för varken löpare eller hundar. Men F-1 eki-
pagen fick säkert i alla fall sänka farten lite vid dessa lerpassager för att 
inte riskera en vurpa. 
Going up! 
Ungefär mitt i banan var det en rejäl uppförsbacke och när vi efter täv-
lingen gick banan tillsammans med våra hundar utbrast Anna själv förvå-
nad när vi började gå uppför. 
- Jösses, här sprang jag uppför med Ulva. Tänkte inte ens på att det var så 
brant då. Jag bara sprang!  

Draghundstävling  Meradog Cup Sk Lövsättra 

Domaren Cilla Öhrström kollar noga deltagarnas utrust-
ning innan start.  

Tomas Budvytis med en av sina två hundar och väl  
intränad gemensam startrutin,,, 

,,,sekunden senare. Starten har gått. Bara 2,7 km och 
åtta minuter bort ligger målet. 

Ett för dagen snabbare ekipage har precis sprungit om en 
medtävlare inför sista backen. Tvåhundra meter kvar! 



 

 

Draghundsport, det är en riktigt häftig 
sport. 
Så här berättar en av de tävlande, Louise 
Lind om sin upplevelse av tävlingsdebuten 
inom draghundssporten. Louise tog grönt 
kort två veckor innan debuten. 
- Jag tror knappast att jag och min tollare 
Billie hade kunnat få en bättre debut än den 
vi fick vid Lövsättras draghundstävling i no-
vember. 
- Hela Meradog Cup var en mycket välarran-
gerad, mysig och trevlig tävling. Arrangörer-
na var under hela dagen oerhört trevliga och 
funktionärerna på plats gjorde en fantastisk 
insats. En sådan sak som att göra upp eldar 
vid startområdet gjorde hela upplevelsen 
ännu häftigare. 
- Vi uppskattade verkligen att banan var ut-
manande, med flera lutande partier och bit-
vis lerigt underlag. Att dessutom få knipa en 
pallplats var bara en stor bonus. 
- Nu ser jag fram emot vår fortsatta dragkar-
riär och ska närmast lägga krutet på att träna 
starter och konstant drag i linan.  
Louise och Billie, som representerade Upp-
sala BHK, kom 3:a i sin klass och sprang de 
2,7 km på tiden 11.28, vilket endast var 32 
sekunder efter segraren i klassen Clara Ahre 
från SBK Stockholmsavdelningen. Vilken 
debut! 
Tävlande Ulrika Garfjärd berättar. 
Det var första gången vi var med på en ca-
nicross-tävling och vi sprang för grönt kort. 
Jag tyckte att det var en bitvis tuff bana och 
vi fick jobba på ordentligt, vilket var kul! 
Barmarksdrag tilltalar mig både som tränings
- och tävlingsgren. Det är fartfylld motion 
tillsammans med hunden, men det krävs att 
man har tränat till exempel kommandon för 
svängar och att hunden kan sakta ned om 
det behövs. Att det även är en tävling ger 
mig en extra kick och vi kommer definitivt 
att fortsätta utforska sporten  
En påse Gott och Blandat. 
Lövsättras första draghundstävling samlade 
runt trettiofem startande ekipage och som 

domaren Cilla Öhrström också noterar i 
sina rader var det riktiga proffs till nybör-
jare på startlinjen och en salig blandning av 
hundraser. Precis som det ska vara alltså.  
Givetvis också roligt med en tävlingsform 
där alla kan mötas på lika villkor, även om 
det givetvis är en noggrann klassindelning 
efter de olika hundrasernas genetiska förut-
sättningar. Men lite roligt är det att vår 
egen Ulva har sprungit samma tävling och 
samma bana som en SM-medaljör! Det ad-
derar sannerligen till den positiva upplevel-
sen av den här för mig nya sporten. 
The future. 
Efter en så fint genomförd tävling har ju 
givetvis ansvariga på Schäferhundklubben 
Lövsättra fått blodad tand och planerar 
redan inför 2018 två draghundsprov i ok-
tober och november. Som våra engelska 
tidningskollegor brukar skriva.  
- Watch this space! 

Draghundstävling Meradog Cup Sk Lövsättra 

- Meradog Cup - 

Jag hade förmån att döma SK Lövsättras första barmarkstävling Meradog Cup. 
När jag tittade på startlistan så såg jag att det var en riktig mix på löparna.  I start-
fältet var det SM medaljörer till rena nybörjare. Och det är väl det som är lite av 
charmen med sporten, att alla kan vara med på sina villkor. Hundraserna var också 
en salig blandning till exempel, fransk bulldog , briard, cocker spaniel och schäfer. 
Mitt största jobb på denna tävling var att kolla utrustningen. Det vill säga, att 
skorna inte hade dubb och att expanderlinan inte hade några metallföremål där det 
inte ska finnas några. Banan var väl skyltad men i sin iver att springa fort var det 
två ekipage som missade en sväng och fick springa betydligt längre distans än vad 
tävlingen var tänkt. Samtliga omkörningar som gjordes klarades av utan några som 
helst problem. Alla tävlande uppträdde sportligt och stämningen var på topp. 
Meradog hade som huvudsponsor skänkt många fin priser så det var ett välfyllt 
prisbord som delades ut till våra snabba löpare. Stort tack till samtliga tävlande 
och funktionärer! 
Cilla Öhrström 

Anna och Ulva efter debuten i motionsklass. 

Uppsala BHK:s Louise Lind och tollaren 
Billie i starten vid den gemensamma tävlings-
debuten. 

- Fact of the matter - 

DCK A 
1. Odin Berger Johnsson Svenska Dalmatinersällskapet 12,40 
DCM A 
1. Tomas Budvytis  Värmdö Brukshundklubb   8,34 
2. Tomas Budvytis  Värmdö Brukshundklubb   8,48 
3. Anders Lindgren  Knivsta BK     9,08 
DCM B 
1. Jörgen Odh   Västerås Brukshundklubb  11,48 
DCM C 
1. John Jämbring  Svenska Dobermannklubben  10,02 
DCW A 
1. Amanda Gardelin  Värmdö Brukshundklubb  10,16 
2. Annie Flygare  Södra Dalarnas DHK   13,26 
DCW B 
1. Clara Ahre   SBK:s Stockholmsavdelning DH 10,56 
2. Therese Lindblom  Knivsta BK    11,26 
3. Louise Lind   Uppsala BK    11,28 
4. Anne Lindkvist  Svenska Schäferhundklubben 12,41 
5. Maria Pettersson  SBK:s Stockholmsavdelning DH 13,27 
6. Marianne Nordahl  Österåkers BK   15,53 
7. Charlott Andersson Svenska Schäferhundklubben 16,14 
8. Terrilyn Mützell  Svenska Schäferhundklubben 18,34 
* observera att alla hundar får starta i Klass A. 



 

 

Draghundstävling Meradog Cup Sk Lövsättra 

Starten har gått 2695 meter kvar till mål. 

Terrilyn Mützell med Ängsbackens Iris. 

Ulrika Garfjärd med Erkens Yra i sista backen innan mål! 

- Fact of the matter - 

Motionsklass 

 

1. Amanda Gardelin  Värmdö Brukshundklubb    9,51 
2. Greta Wester  Värmdö Brukshundklubb  11,52 
3. Jonas Nygaard  saknar klubbtillhörighet  12,23 
4. Anders Grundsten  saknar klubbtillhörighet  12,34 
5. Ulrika Garfjärd  Roslagens BK    13,13 
6. Henrik Larsson  Svenska Schäferhundklubben 13,47 
7. Johan Sörlander  Värmdö Brukshundklubb  14,00 
8. Piia Nora   Värmdö Brukshundklubb  14,15 
9. Åsa Gullmer Nordén Svenska Schäferhundklubben 14,37 
10. Erika Nygard Bad  saknar klubbtillhörighet  16,11 
11. Marielle Henriksson Södra Dalarna Draghundklubb         16,21 
12. Anna Frances  Svenska Schäferhundklubben 17,45  
13. Mariana Marjalainen saknar klubbtillhörighet            17,50 
14. Ann Hjelt   saknar klubbtillhörighet   26,37 
15. Susann Enqvist  SBK:s Stockholmsavdelning DH      27,56 

www.draghundsport.se 

Alla kan vara med, små som stora. 



 

 

Det som gömts i snö kommer upp i tö och när våren åter är här igen 
drar årets tävlingssäsong igång igen. I nådens år 2018 bjuder Lidingö 
BK och Tävlingskommittén in till följande tävlingar i bruks & lydnad. 
 
 

22 april Högre Klass spår 
27 maj Morsdagslydnaden. Lydnad alla klasser 

15 september Lägre Klass Spår 
11 november Farsdagslydnaden. Lydnad alla klasser 

 
 

Givetvis är Tävlingskommittén som alltid på jakt efter frivilliga funkt-
ionärer som kan och vill hjälpa till vid klubbens tävlingar och prov. 
Det behövs spårläggare, skrivare, kaffekokare, tävlingsledare, parke-
ringsvakter och… Om du har möjlighet att hjälpa till så kontakta TK 
via mailadressen tavling@lidingobk.se och vänta inte! 

Tävlingssäsongen 2018 



 

 

 

Oemotståndligt gott 

Raw for Paw 
For best in shows and adorable crossbreeds  

 
Raw for Paw är ett nytt svenskt livsstilsvarumärke  

för hundar och katter. Först ut är ett oemotståndligt  
 gott hundgodis tillverkat av 100 procent ekologiskt  
svenskt kött från älg, hjort, vildsvin och gårdsnöt.  

Kött från djur som levt det goda livet, ingenting annat. 
 

Raw for Paw Hundgodis.  
 Oemotståndligt gott, oemotståndligt snyggt.  

 
För mer info om våra produkter,  
besök vår hemsida och webshop  

www.rawforpaw.se 



 

 

Stadgeenliga årsmöten kan vara långa 
och olidligt tråkiga. Med en dagordning 
lika omfattande som Nyköpings telefon-
katalog, funderar jag ibland oroligt redan 
vid punkt 4 om jag kommer att få återse 
hemmet före midnatt? Men årsmöten 
kan också vara trevliga kvällar med goda 
vänner, god stämning, kaffe och hemba-
kad tårta och lokalen fylld av skratt. Den 
föregående meningen beskriver mycket 
bra Lidingö BK:s årsmöte 2018.                   
Lokalklubbarna inom SBK ska hålla sina års-
möten innan slutet av februari. LBK:s års-
möten brukar av tradition alltid ligga sista 
onsdagen i februari och datumet är inte bara 
valt på måfå.  
Den sittande styrelsen börjar planera för det 
kommande årsmötet redan i november. 
Kommittéerna ska inkomma med verksam-
hetsberättelser och även verksamhetsplaner 
för det kommande året. Just verksamhetspla-
nerna för både kommittéerna och styrelsen 
ligger ju också till grund för det digra bud-
getarbetet som pågår fram till det att styrel-
sen vid ett för året sista möte beslutar om att 
sätta klubbens budget som sedan skall pre-
senteras för medlemmarna i årsmöteshand-
lingarna och sedan givetvis även vid själva 
mötet. 
I den ideella föreningsvärlden är det inte all-
tid lätt för de engagerade medlemmarna att 
hitta tid i vardagen att hinna med allt som 
klubbarbetet kräver efter att arbete och fa-
milj fått sin tid. Det är alltså därför lika bra 
att börja förbereda årsmötet 2-3 månader 
innan själva mötesdagen. Är mötet väl för-
berett, valberedningen har alla sina kandida-
ter tillfrågade och klar samt en erfaren mö-
tesordförande ombedd att ställa upp, brukar 
sedan själva dagordningen kunna betas av 
relativt snabbt. 
Som så många gånger förr hade Sverker 
Sandberg tillfrågats om att sitta mötesordfö-
rande och ingen av de 22 närvarande med-
lemmarna protesterade mot detta förslag. 
9. Genomgång av styrelsens verksam-
hetsberättelse.  
Under denna punkt berättar sittande ordfö-

randen i korta drag om de huvudpunkter 
som styrelsen och klubben har arbetat med 
under året. Precis som de senaste två åren 
har styrelsen arbetat mycket med frågorna 
kring det sedan 2017-01-01 nya hyresavta-
let med Lidingö Stad. Ett avtal i vilket det 
finns flera punkter som staden som hyres-
värd fortfarande har en hel del kvar att 
uppfylla och leverera. Bland annat när det 
gäller el och elavtal.  
Styrelsen har även under året lagt arbete 
och energi på hur klubben bäst ska kunna 
hjälpa och stötta ungdomarna inom Li-
dingö Hundungdom. Samt att det av di-
striktet efterlängtade målstyrningsarbetet 
har kommit igång. 
Efter dessa punkter berättade klubbens 
kassör om balans– och resultaträkning. 
Därefter var det de granskande revisorer-
nas tur att avge sin rapport och som van-
ligt började de med att hylla just LBK:s 
kassör Barbro Ahlberg-Hagberg, som gör 
vårat jobb så mycket lättare. 
Verksamhetsplan och mål. 
Några punkter senare i dagordningen var 
det åter dags för ordföranden att ta över 
från mötesordföranden och berätta om 
verksamhetsplanerna för 2018 och mål-
styrningsarbetet och de punkter som satts 
upp för det kommande året. 

• Vara en organisation som spri-
der kunskap om hund. 

• Erbjuda prov och tävling 

• Öka antalet medlemmar i 
Svenska Brukshundklubben 

• Ekonomi i balans över tid med 
en stabil likviditet. 

• Tillhandahålla hundar för sam-
hällsnyttiga tjänster. 

 
Att öka antalet medlemmar är givetvis ett 
mål för hela SBK som organisation. En 
svår uppgift då det ideella föreningslivet 
över lag, oavsett gren eller intresse, tappar 
medlemmar. Här står dock Lidingö BK 
starka med ett stadigt medlemsantal på 
runt 400 medlemmar och det är fantastiskt 

när många klubbar, tyvärr, tappar medlem-
mar. Att LBK står starka och stadiga beror 
till stor grad på klubbens utmärkta kursut-
bud med många olika kurser från valp-, 
agility-, nose work-, rallylydnad och även 
spår och sökkurser. Det är här nya med-
lemmar kommer in och också bidrar till att 
klubben ekonomiskt kan hamna på plussi-
dan. 
Nya styrelsen. 
Som alltid behövdes det några nya namn 
för det kommande styrelsearbetet och efter 
ett stabilt arbete av valberedningen med 
sammankallande Susanne Liwång, så ser 
nästa års styrelse ut så här. 
Ordförande Christoffer Frances, vice ord-
förande Mirjam Cassel, kassör Barbro Ahl-
berg-Hagberg, sekreterare Cecilia Hagberg, 
ledamot Margareta Gyllström, suppleanter 
Kerstin Järphammar och Monica Pehrs-
son. 
Vandringspriser. 
En tradition vid årsmötena är att de avslu-
tas med utdelningen av Lidingö BK:s fina 
vandringspriser. I och med att det fr o m 
den 1 januari 2017 var nya regler och klas-
ser inom lydnaden, så pensionerades några 
tidigare vandringspriser och nya fina pla-
ketter med målade hundporträtt av några 
klubbprofiler har tagits fram av TK.       
Du kan se prov på ett av dessa vandrings-
pris på nästa sida, med Anita Weinius tidi-
gare rottistik Aquila som modell. 
Just detta pris är framtaget för ett helt nytt 
vandringspris som kallas för Årets All-
roundhund. Vinnaren och som alltså fick 
den första inteckningen blev Barbro Rydén  
med sin labbe Tiger som under året meri-
terat sig i tre olika grenar, nämligen lydnad, 
bruksspår och nose work. 
Tack till… 
Tävlingskommittén passade också på att 
avtacka Gunilla Karlsson som efter mer än 
tjugo år i TK, beslutat sig för att det är 
dags att avsluta sitt uppdrag. Tyvärr, kunde 
inte Gunilla själv närvara denna kväll. Men 
en fin present och en varm applåd fick hon 
av alla närvarande. Pass På:s utsände.  

Årsmöte Lidingö Brukshundklubb 2018 



 

 

- Fact of  the matter -  
Lidingö BK:s vandringspriser 2017 

 
Bästa lydnadsekipage Startklass:   
Linneá Vejde och border collien Emenems Eevee 176 poäng 8,8 i snitt. Uppflyttad. 
 
Bästa lydnadsekipage Klass 1-3:  
Sofia Sandin och border collien The Look Happy Lix. Tävlade i Klass 3 och fick 312,5 poäng 9,77 i snitt 
 
Bästa lydnadsekipage Klass 3: 
Sofia Sandin och border collien The Look Happy Lix. Tävlade i Klass 3 och fick 312,5 poäng 9,77 i snitt 
 
Appellkannan för bästa prestation i appellklass bruks: 
Iréne Ronge och border collien Emenems Ivo. Tävlade spår och fick 227 poäng och 7,09 i snitt. Uppflyttad. 
 
Bästa brukshund Lägre-Högre-Elitklass: 
Barbro Rydén med Stenbury Black Friend, aka Tiger som tävlade HKL-spår med 523 p och 8,7 i snitt. Uppflyttad. 
 
Bästa Bruksklass prestation i elit: 
Ruth Stenfelt med vorsteh One Aristocrat som tävlade i Patrullhund med 598 poäng, 8,3 i snitt. Cert.poäng 
 
Årets Allroundekipage: Ett för året nytt pris! 
Barbro Rydén med Stenbury Black Friend, aka Tiger med godkända resultat i Lydnad, Bruks och Nose Work. 
 
Klubbmästare i Lydnad 2017: 
Anne Spännare med Vallhunden Lex som startade i Klass 2. 

Grattis Linneá Vejde och Eevee. Maggan och Åsa gläds åt rallylydnadsframgångar. Aquila som modell för vandringspris. 

Mötesordföranden Sverker Sandberg 
och ständige sekreteraren Cecilia 
Hagberg. Ovan. Gunilla Karlsson 
avtackades av vännerna i Tävlings-
kommittén efter många flitiga år. 



 

 

Jörgen Thynell började arbeta vid Tullverket 
1980 och blev sju år senare hundförare. Idag 
arbetar skåningen Jörgen fortfarande med 
vid Tullverket och nu sedan årsskiftet i rol-
len som Hundsamordnare. I den rollen be-
fann sig Jörgen en helg i våras i Stockholm 
då han i veckorna höll kurs för nya hundfö-
rare inom myndigheten ute på Rosersberg 
och då han var ledig på helgen passade 
Stockholmsdistriktet på att boka honom för 
en clinic tillsammans med klubbarnas in-
struktörer. Det blev en heldag i Solna-
Sundbybergs klubbstuga där ett femtontal 
deltagare och sex utvalda hundar fick lyssna 
till Jörgens teorier i Grunden med hunden. 

Varför väljer hunden att vara med dig 
och vad är det hunden vill ha? 
- Hur ska du vara för att din hund ska vilja 
vara med dig inleder Jörgen med att fråga 
och fortsätter direkt själv att ge svaret. 
- Det är viktigt att du inte uppträder som 
en höna, för då kanske hunden tycker att 
du är alltför konstig att vara med. Men du 
kan heller inte vara en dominant gorilla-
hane. Det gäller självklart att vara och upp-
träda så att hunden själv väljer att den vill 
vara med dig! 
Herr Thynell från Skåne. 
- Alla här är duktiga på att träna hund och 
det finns givetvis många andra duktiga 

hundtränare i landet. Idag använder vi bra 
träningsmetoder och de flesta använder 
olika belöningsmetoder i träning och inlär-
ning, berättar Jörgen. 
- Men när man sedan tävlar går det inte alls 
lika bra och det beror inte på att man har 
tränat fel utan på att man har en störning i 
relationen med sin hund som ger en dålig 
kommunikation med sin hund. 
Bra kommunikation är grunden.        
Jörgen fortsätter med att berätta en lik-
nelse.                                                          
- Om du får arbete på den kinesiska lands-
bygden och varje morgon får dina instrukt-
ioner på kinesiska som du inte alls förstår 

Redan vid några veckors ålder lär sig valpen att kommunicera på hundars vis. 
Modertiken lägger grunden till språket som sedan hunden använder sig av för 
att kommunicera med andra hundar under hela sitt liv. Genom att som hundä-
gare lära sig hundars naturliga kommunikation växer en god relation fram, vil-
ket för det lättare att ta tillvara de sinnesstämningar som är självklara för hun-
den. Med kunskap om vilka sinnesstämningar hunden befinner sig i vid olika 
tillfällen är det enkelt att dra nytta av det i träningssammanhang och i vardags-
umgänget. Målet är att bygga upp en relation där hunden är trygg med oss 
som ledare och att vårda den relationen. - ur boken Grunden med hunden av 
Jörgen Thynell och Pernilla Hanke. Prisma Förlag. 

Jörgens bok Grunden med 
hunden, finns tyvärr just nu 
bara på diverse auktions-
sajter på webben. Men vi 
hoppas på ett nytryck snart. 



 

 

och sedan förväntas det att du ska utföra ditt 
jobb till punkt och pricka. Blir det inte bra 
får du sedan en hurring av arbetsledaren i 
stället för en belöning. Dålig kommunikation 
leder ofelbart till en dålig relation.           
Horsemanship.                                            
- Kan vi inte kommunicera med hunden kan 
vi inte heller träna den på ett positivt sätt, 
menar Jörgen.                                               
I familjen Thynell är det inte bara hundar 
som gäller utan även hästintresset är stort 
och Jörgen åker ofta och gärna med på cli-
nics i horsemanship där bland andra legen-
darer som Kyra Kyrklund alltid utgår ifrån 
en bra kommunikation med hästen.                                
Jörgen själv har tävlat i elitklass spår och 
skydd och är förutom SBK-instruktör även 
lärare i hundtjänst och arbetar som sagt hel-
tid med hundar in Tullverket. Han anser att 
många av de som tävlar på hög nivå och 
misslyckas på tävling har brister i sin kom-
munikation och relation med hunden.           
- Ni som sitter här är SBK-instruktörer och 
de som kommer att lyckas bäst på era kurser 
är de som spontant kan fånga hundens in-
tresse. Om du som hundförare eller ägare 
inte har denna fingertoppskänsla kommer 
det att bli svårare i träningen, då hunden lätt 
kommer att tappa uppmärksamheten vid 
minsta störning.                 
- Alla hundar som ska arbeta, vare sig det är 
en tjänstehund eller en hund på brukshund-
klubben behöver en bra grund. När man har 
den grunden i sin relation och kommunikat-
ion med hunden, då kan vi börja lägga på de 
tricks vi vill eller behöver för hundens tjänst-
barhet. Om du inte har en bra grund, kom-
mer ni inte heller att få någon bärighet i 
framförandet när det är dags för tävling eller 
tjänst, berättar Jörgen vidare för de försam-
lade SBK-instruktörerna och fortsätter.          
- Uppdraget som SBK-instruktör är bland 
annat att se till att hund och förare trivs 
ihop. När du skaffar hund är det du som väl-
jer hunden, men därefter är det den som väl-
jer om den verkligen vill vara med dig.          
Känslor viktigast.                
Jörgen menar att naturlig drift och känslor 
alltid går före inlärda beteenden och garante-
rat också slår ut alla former av belöningssy-
stem.                                                               
- Det som ligger hunden varmt om hjärtat 
kommer alltid först, berättar Jörgen på sin 
breda skånska och drar också en historia ur 
det verkliga livet.      
En klinisk labbråtta. 
- En engelsk mästare i freestyle fick frågan 
om han och hans hund ville göra en uppvis-
ning som pausprogram vid en hästtävling. 
Föraren tackade nej eftersom han visste att 
hans hund föredrog att äta hästskit framför 
att freestyla med honom och erkände. Hun-
den är en labbråtta som enbart funkar i kli-
niska miljöer, var föraren tvungen att er-
känna.  
  

Negativt och positivt på en och samma  
gång blir svårt att förstå.                                  
Jörgen hade tidigare en långhårig schäfer 
som sin tjänstehund inom Tullverket. 
Hunden var matglad, som så många andra 
hundar, men det funkar ju inte så bra för 
en narkotikasökhund att börja markera på 
passagerarnas i utlandet inköpta delikates-
ser. En gång markerade hunden glatt på 
torkad fisk från Vietnam. I stället för att 
banna hunden, frågade Jörgen passagera-
ren om han kunde få en bit av fisken för 
att träna bort sin hunds olater. 
- Jag började sedan genast att träna bort 
matintresset genom att locka den att hellre 
vilja göra andra och för hunden mer roliga 
saker tillsammans med mig. På 80-talet 
hade säkert de flesta hundförarna tagit 
hunden i nackskinnet och rutit ”Fy dig”, så 
att fönsterrutorna hade dallrat och därefter 
försökt locka den med något roligt. 
- Det fungerar inte att först skapa en dålig 
relation för att man inte kan kommunicera 
med hunden och sedan försöka locka den 
med ett positivt budskap.                           
- Det blir givetvis svårt för hunden att för-
stå dig om den får ett negativt och ett posi-
tivt budskap i nästan samma ögonblick.  
- Inom Tullverket vill vi gärna att förare 
och hund ska hänga ihop hela hundens liv 
för att de ska få till en riktigt bra kommu-
nikation.                                                         
Bygg en naturlig relation till din hund.        
Vill man bygga en bra relation tillsammans 
med sin hund ska man grunda den på vad 
som är naturligast för hunden.                    
- Vad som är naturligast för en hund är att 
vara social och att vara en del i en flock 
med starka och trygga individer. Allt som 

är konstigt för en hund vill den egentligen 
inte veta av, berättar Jörgen och fortsätter.  
- Alla hundar älskar trygghet. Lever den 
med ett par där den ene är en stark individ 
och den andre svag, blir hundens grund-
trygghet lätt påverkad.                                    
Per Jensen. 
Under ett tidigare föredrag i år berättade 
etologiprofessorn Per Jensen att hundarna 
med åren har blivit experter på att anpassa 
sig till att leva tillsammans med oss männi-
skor. Herr Thynell är inne på samma linje 
och berättar vidare.                                      
Tillbaks till Skåne och Jörgen.                  
- Hunden lär sig snabbt om husse och 
matte är trygga och starka individer. Om 
de är ute på promenad och det plötsligt 
kommer en hund eller människa spring-
ande mot dem, så kollar hunden direkt hur 
husse och matte reagerar. Reagerar t ex 
husse med att möta det annalkande offen-
sivt eller ryggar han tillbaks? 
- Om husse är offensiv så förstår hunden 
instinktivt att min husse är minsann inte 
rädd av sig. Han är trygg och tillsammans 
med honom är jag trygg. Följden blir att 
hunden också blir mer framåt och trygg i 
mötet med människor. Om husse i stället 
är defensiv och backar kommer hunden 
lika snabbt att lära sig att alltid osäkert 
kolla vad husse gör när man möter någon 
eller något ovanligt inträffar på promena-
den. 
Komfort– och trygghetszon.                      
Hunden har som sagt blivit en expert på 
att anpassa sig till människoflocken och är 
därmed också duktiga på att läsa av en 
människas komfort-, eller trygghetszon. 
Möter den en människa som är tveksam till 
hundmötet och visar detta med sitt 
kroppsspråk stannar hunden oftast en bit 
ifrån och respekterar detta. Får den inga 
sådana signaler går den däremot gärna 
fram och hälsar på den mötande männi-
skan.                                                           
- Alla människor har en integritetszon, 
men den varierar självklart från person till 
person och precis likadant är det med våra 
hundar. En del gillar att främmande går 
fram och hälsar, andra definitivt inte och 
då kan det smälla rejält. För att undvika det 
sistnämnda gäller det jobba med och stötta 
sin hund så att den känner sig trygg i situ-
ationer med för den främmande männi-
skor.                                                            
- Reserverade hundar ska man försöka lära 
att vara trygga i dessa obekväma situation-
er, även om den till att börja med inte alls 
gillar det. Hundar som upplever det som 
jobbigt att komma för nära en främmande 
människa kan då börja skaka med bakbe-
nen, vilket är ett tecken på passiv under-
kastelse. Hunden signalerar till sin förare 
att den inte vill vara där.                            
Här kan man träna tillsammans med en 
figurantkompis som bara finns i närheten 

Grunden med hunden 

Trygga tillsammans! 



 

 

medan du tar hand om och klappar din 
hund. Figuranten ska i det här skedet inte 
göra någonting annat än att bara finnas där 
och alltså inte vidröra hunden.                             
- När man ska träna sin hund att känna sig 
trygg med främmande människor tillsam-
mans med en figurantkompis, så är man bara 
där en kort stund och sedan kliver man ut ur 
situationen tillsammans med sin hund. I det 
här läget skulle jag aldrig arbeta med att låta 
figuranten få belöna hunden med en godis-
bit. Hunden känner sig ofta tryckt och att då 
låta den få en belöningen när den befinner 
sig i en dålig sinnesstämning  kan lätt göra 
att den uppfattar att den får belöningen för 
fel sak. Hunden ska uppleva hela situationen 
som naturligt då naturens gång är bättre än 
alla belöningssystem, menar Jörgen.                                                     
- Det är lite tidskrävande att jobba bort en 
sådan här obehagskänsla hos en hund. Men 
när man har gjort övningen tillsammans med 
figuranten en 15-20 gånger brukar hunden 
börja slappna av och bjuder då ofta tränings-
kompisen på en rejäl bredsida och trycker sig 
mot den personen. Det här tar som sagt tid, 
men är ofta ett bra sätt att öppna upp värl-
den för reserverade hundar.                          
Grunden med hunden.                            
År 2007 gav Jörgen ut boken Grunden med 
hunden på Prisma Förlag. Boken är sedan en 
tid slutsåld och finns inte i lager, men om du 
söker kan du förhoppningsvis finna den på 
diverse auktionssajter.                                    
I boken beskriver Jörgen hur valparna redan 
tidigt i valplådan lär sig av modertiken att 
kommunicera.                                                
När valparna föds är det givetvis tikens upp-
gift att ta hand om de blinda och döva val-
parna. Ge dem mat och genom yttre stimuli 
se till att de kissar och bajsar. Om du tar en 
valp åt sidan och lägger den under en värme-
lampa i stället för hos modern så lever den 

antagligen bara i 1-2 dagar. Tiken jobbar 
varje dag för att alla valparna ska överleva. 
Varje dag som tiken tar hand om valparna 
och ger dem den stimulans de behöver så 
lär hon dem också det som vi kallar för 
passiv underkastelse. Valpens första lär-
dom i detta är ”var stilla medan jag sköter 
och tar hand om dig”.                                                        
Förr i tiden när en mamma tog hand om 
sin bebis så lade hon handen på barnets 
mage och fick därmed den lille att vara 
stilla medan hon bytte blöjor eller lik-
nande. Idag har man ofta skötbord med 
kanter som gör att barnet inte riskerar att 
trilla ned.                                                 
Dominans från tiken och passivitet hos 
valpen.                                                   
En tik använder sig av mycket korta se-
kvenser när det kräver underkastelse hos 
valpen. Det finns inga långa sekvenser på 
30-60 sekunder, utan det är extremt ovan-
ligt att en hund ligger i passivitet någon 
längre tid, När tiken känner att valpen fin-
ner sig i underkastelsen så lättar hon direkt 
på trycket. När valpen är fyra veckor ska 
denna passivitetsträning med dominanssig-
naler från tiken fungera. Tiken ger sina do-
minanssignaler via de känsliga zonerna hos 
valpen på nosrygg, panna och nacke. De 
fyra första veckorna är det helt och hållet 
tiken som tar hand om sina valpar. När 
hon flyttar valparna i lådan genom att lyfta 
de i nackskinnet har hon först börjat med 
att träna hanteringen genom slickningar 
och lite tryck på valparna tills hon en dag 
känner att de är redo att underkasta sig att 
bli flyttade.                                                   
Tidigast efter fyra veckor får en annan 
äldre individ, ofta en hane, komma nära 
valplådan. Att överleva är att kunna ge sig. 
Aktiv underkastelse.                                   
När luktsinnet kommer igång hos valparna 

kan de börja få lite fast föda från tikens 
rester, eller om hon eventuellt har kräkts 
upp något som de små kan sätta i sig.     
När valparna tigger föda är de i aktiv un-
derkastelse.                                                            
- Zonerna för den aktiva underkastelsen är 
att stryka hunden längs kroppssidorna. 
Om du stöter till hunden i sidan är signa-
len till hunden mer ”hallå, hallå”. Men om 
du verkligen dunkar hunden i sidan, då 
kommer de flesta hundar att flytta sig en 
bra bit ifrån dig.                                            
Killar och tjejer.                                         
- I allmänhet är vi killar lite buffligare, sä-
ger Jörgen och fortsätter. Vi vill gärna ha 
hunden intill oss. Ni tjejer är lite smidigare 
och bjuder era hundar på mycket mimik, 
kroppsspråk och ögonkontakt, men hun-
darna är då också ofta en liten bit ifrån er 
som förare. Det bästa för hunden är som 
så ofta en kombination av våra sätt att vara 
tillsammans med våra fyrbenta vänner.        
- I den aktiva underkastelsen vill hunden 
vara nära sin förare.                                    
Beröring på kontaktzonerna.                    
- I den första passivitetsfasen när hunden 
känner beröringen på kontaktzonerna på 
nosrygg, panna eller nacke reagerar den 
med att bli låg och svansen åker oftast ned. 
Hunden vänder sig också bort från den 
som kräver underkastelse och smackar 
med munnen, sedan kommer den långa 
tungan på mungipan och andhämtningen 
går ned. Hela hundens system går ned i 
underkastelsefasen.                                                                
- I valplådan när valpen visar att den för-
står sin mammas signaler, så lättar tiken 
omedelbart på trycket. I hästvärlden kallas 
detta för eftergift när ryttaren känner att 
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Stryk hunden längs kroppssidorna 
= aktiv underkastelse. Jörgen Thy-
nell demonstrerar under sin dag till-
sammans med Stockholmsdistriktets 
instruktörer. 
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hästen förstått signalen och då släpper på kravställningen.                                                        
Den aktiva delen.                                                                
- Den mer aktiva delen har andra kroppsignaler eller berö-
ringspunkter och sker genom strykningar längs kroppen och 
här sitter hundens Mecka för stimulans ovanför svansfästet. 
En labbe t ex vänder gärna in rumpan mot sin ägare eller 
förare och man kan riktigt se hur den tycker om beröringen 
vid svansfästet.                                                                   
När det gäller en liten valp så är svarssignalerna att den söker 
ögonkontakt med den som den vill fjäska med. Svansen vif-
tar lite lagom, men inte våldsamt och hunden ser glad ut och 
visar att den vill vara nära.                                                
Prat eller ljud är bara en förstärkning för hunden.                                                    
Hundens huvudspråk är kroppsspråk och beröring. Vi män-
niskor pratar och gör ljud i stort sett hela vår vakna tid. Men 
för hunden är ljudet bara en förstärkning på det som den 
tänker eller känner. Det kan t ex vara en förstärkning på en 
sinnesstämning i en viss situation.                                                               
En av deltagarna berättar att hon har tre jakthundar och om 
en av dem ser en katt så börjar den att andas häftigare och 
direkt är de andra hundarna med på noterna och undrar vad 
det är som trissat upp kompisen. 
Ljud är som sagt en förstärkning på en känsla eller situation. 
-En hund som vaktar tar till skall, men förstadiet till vakt-

skallet är en morrning. Rädsla eller smärta hos en hund 

framkallar andra ljud. Men normalt sett så talar de inte till 

varandra med ljud utan med kroppsspråk, beröring och sig-

naler.                                                                                     

- Om du har en schäfer som gärna ger ljud ifrån sig i förvän-

tan om kommande aktivitet och belöning, så sponsrar gärna 

förarna detta ytterligare genom att ge för mycket och för 

många belöningar. I takt med att belöningarna regnar in så 

förstärks givetvis hundens pipande och gnällande.                                          

Den fundersamma valpen.                                                    

- När valpen flyttat hem till oss så funderar den nog mycket 

de första dagarna på vad alla de olika ljudförstärkningarna vi 

ger betyder? Men de lär sig ganska snabbt att tolka vad det 

betyder när vi går upp eller ned i tonläge. Om man bara 

pladdrar på och t ex säger ska du gå med husse och handla 

så betyder det inget för valpen,,, men om man blir irriterad 

och tar i med ett ”det där låter du bli”, så förstärker vi käns-

lan och situationen och valpen förstår instinktivt.                                   

- Hundars signaler är ofta blixtsnabba och det är väldigt lätt 

att vi människor missar dem för att vi tittar bort, kliar oss 

eller är ouppmärksamma bara ett ögonblick.                                                                              

Olika roller.                                                                         

- När du tränar din egen hund tränar du med hjärtat. Men 

när du står som instruktör på klubben tränar du med hjär-

nan, berättar Jörgen och refererar glatt till när han en hel dag 

stått och tränat Tullens hundekipage och sedan efter arbets-

dagen hämtar sin egen hund och då har bytt roll och många 

av kollegorna garvar rått, för han gör precis samma misstag 

själv som han noggrant påpekat att de andra gjort under da-

gen.                                                                                         

Passiv och aktiv underkastelse och ”will to please”.                                                                                      

- Hunden ska kunna vara ”will to please” både i aktiv och 

passiv underkastelse och ju snabbare den kan växla mellan 

dessa lägen, desto bättre är det.                                             

- Våra hundar kan detta redan när de är 8 veckor. Tiken har 

då jobbat och fostrat valparna och de har lärt sig när de ska 

vara passiva, fjäska, vara nära osv, berättar Jörgen och forts-

ätter.                                                                                      

-En hund lägger ca 5% sin tid på att vara passiv och 95% på 

att vara aktiv. Hunden vill gärna ha en ledare i flocken som manar på 

de olika aktiviteterna.                                                                        

Sinnesstämningar och hundens olika bubblor.                                                                                  

 

 

 

- Kan hunden snabbt växla mellan passiv och aktiv underkastelse, är 
det som sagt perfekt. T ex, stanna där, kom hit, stanna, kom hit. Detta 
har ingenting med belöningssystem att göra utan bara socialiteten mel-
lan hund och förare. Passivitet ska ske med förtroende mellan förare 
och hund. Passiviteten ska inte upplevas som ett straff för hunden. 
Hunden ska känna sig trygg med att om den får ett ”nej” och snabbt 
blir passiv, så är allt sedan bra igen.                                                                                      
- Hundens egen bubbla är där den befinner sig ca 22 timmar om dyg-
net. I den egna bubblan äter, sover, leker, jagar, spårar och kissar hun-
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Hunden svarar tydligt på Jörgens signal om passiv underkastelse med att 
slicka sig om munnen. 

1 2 3 4 

Hundens olika bubblor går in i varandra. 1. Passivitet. 2. Aktivitet.  
3. Hundens egen bubbla dvs jaga, äta, sova, leka, kissa. I denna bubbla 
befinner sig hunden ca 22 timmar om dagen enligt Jörgen. 4. Kamp.            
I höger utkant av kampen ligger aggression 



 

 

den t ex. Allt som en hund kan hitta på att 
göra när den inte ska eller behöver vara soci-
al med oss människor.                                                                                             
Kampbubblan.                                                                                      
- En hund som upplever att något går på tok 
inne in sin egen bubbla kan snabbt växla 
över till kamp och rena våldsamheter. I det 
här läget har leken upphört och nu handlar 
det i stället om kamp. Om den i det här läget 
upplever ett motstånd tilltar snabbt 
kamplusten hos hunden. Utanför kamp-
bubblan finner vi ett tillstånd där vi absolut 
inte vill ha våra hundar och det är i aggress-
ion. Här är det inte längre fråga om någon 
lek, utan som sagt om kamp.                                                         
- Om kampen slår över till aggression glim-
rar hunden ofta till snabbt och brukar inte 
heller vara kvar i denna ovälkomna sinnes-
stämning någon lägre tid. Men det finns 
dock hundar som kan haka upp sig och 
fastna i aggressionen.                                     
Var i rätt bubbla.                                         
- Vill du t ex köra sök med din hund så ska 
du ju självklart vara noggrann med att inte ge 
din hund fel signaler. T ex passiva signaler 
och din hund börjar slicka sig om munnen 
och gäspa i stället för att starta upp den öns-
kade aktiviteten.                                            
- En aktivitet kan givetvis starta i underkas-
telsebubblan med att du talar om för din 
hund att ”nu ska vi jobba” och då växlar 
hunden snabbt över till aktiviteten som lig-
ger i grannbubblan. Där vill vi också att hun-
den ska kunna arbeta självständigt. Proble-
met för oss och hundarna kan ibland vara att 
vi som förare alltid vill vara flockledare för 
att t ex ha koll på hunden när den är lös i 
skog och mark. I en vargflock är det alfapa-
ret som bestämmer hemma i lyan, men ute 
på jakten kan det vara andra och bättre jä-
gare som leder och visar de andra rätt.             
Försvar.                                                       
- En hund som hamnar i försvar börjar med 
att försöka öka avståndet till det eller den 
som den upplever som ett hot.                     
- Om det inte ger önskad effekt med att öka 
avståndet, börjar hunden med att varna med 
mimik, kroppsspråk och ljud.                       - 
- Om hunden upplever att inte det heller 
hjälper så riskerar man att den snabbt nyper 
till med ett bett. Vi vill absolut inte att våra 
hundar ska hamna i försvar. Det är bevisat 
att hos en levande varelse som hamnar i för-
svar så stängs funktionen för inlärning ned 
och endast den så kallade reptilhjärnan fun-
gerar, berättar Jörgen vidare.                         
Tricks, konster och koncentration.             
- I en liten bubbla i kedjan tränar vi tricks, 
konster och momentlära med våra hundar. 
Här krävs det hög koncentration hos hun-
den och den befinner sig i ett gränsland mel-
lan att lyssna genom att kanske ta emot ett 
startkommando och därefter utföra sin upp-
gift självständigt inne i den egna så kallade 
”bubblan” och då förväntar sig en belöning. 
I den bubblan, i gränslandet mellan bubb-

lorna 2 och 3, är det som bekant inte du 
som förare som bestämmer allt, utan hun-
den handlar och agerar mer självständigt. 
Den här delen har jag medvetet ritat väl-
digt liten i kedjan, påpekar Jörgen och fort-
sätter, för här inne i djup koncentration 
och inlärning befinner sig hunden en väl-
digt liten tid av sin dag.                                
- Även en duktig hundförare har svårt att 
koncentrera sig och enbart fokusera på 
hundträningen någon längre tid. Efter en 7
-8 minuter är det vanligt att vi får en dip då 
vi börjar tänka på något annat.                    
En av Jörgens träningskompisar frågade 
honom en gång för länge sedan om när 
han trodde att han skulle börja tävla ap-
pellklass med sin nya hund. Jörgens svar 
blev självklart ”så snart som möjligt”. Då 
replikerade träningskompisen med.             
- Just nu ser det ut att vara minst fem år 
bort. Du tappar ju fokus hela tiden och din 
hund hamnar då i olika sinnesstämningar 
och får svårt med sin egen koncentration. 
Ladda om.                                             
- För att starta om och ladda om koncent-
rationen, så passa på vid t ex en halt eller 
ett nytt moment att dra tre djupa andetag i 
stället för att som vanligt hålla på att be-
löna och berömma hunden.                        
- Det är sällan en hund är bättre än sin fö-
rare. Kan inte föraren hålla koncentration-
en kan inte heller hunden hålla den någon 
längre tid. Om hunden jobbat och jobbar 
bra kan det bli tokigt om man stannar upp 
och belönar den med t ex lek, då avbryts 
givetvis koncentrationen och det kan vara 
svårt att få tillbaks den i fokus igen då hun-
dens sinnesstämning snabbt ändrats. Om 
man bygger upp träningen och samvaron 
med sin hund enbart på belöningssystem 
är det lätt att man kan bli besviken. Det är 
viktigt att tänka på det som jag inledde 
med, säger Jörgen. Hur ska du vara för att 
din hund ska vilja vara med dig?                                                              
Kampen.                                                     
En av åhörarna avbryter Jörgen med en 
fråga.                                                            
- Du lägger kampen utanför bubblan med 
leken? Jörgen tar snabbt upp bollen och 
svarar.                                     
- Ja, för jag anser att leken är gemensam. I 
kampen lägger hunden in sociala värde-
ringar som dominans, aggression och den 

vill vinna till varje pris. Hunden inspireras 
av just själva kampen och hamnar den där 
vill den som sagt vinna till varje pris och då 
har leken upphört.                                       
- En typisk hund som älskar och inspireras 
av kampen är den hund som ofta återkom-
mer till föraren med det vunna föremålet 
och vill ta upp kampen igen. Om föraren 
då svarar med att ta upp kampen, sliter 
hunden gärna blixtsnabbt till sig föremålet 
igen. Det går verkligen blixtsnabbt mellan 
de här bubblorna och det finns inga brand-
väggar mellan dem.                                       
- Vi ska också som hundägare och förare 
vara lite försiktiga med att locka fram den 
mer aggressiva kampen hos hunden.            
Det var då det!                                           
- På 80 och 90-talet konkurrerade vi inom 
Tullverket med våra hundar om bytet. Med 
tiden lärde vi oss att vi efter konkurrensen 
och fick avbryta arbetet och låta hunden få 
vila någon timme innan vi kunde låta den 
fortsätta att söka narkotika. Detta berodde 
på att vi genom konkurrenssituationen 
stressade våra hundar så mycket att de blev 
trötta och okoncentrerade.                           
- Idag när vi inte stressar upp hundarna när 
de söker, finner och kommer till belöning, 
kan de arbeta mycket längre och ihållande 
utan paus. Det är inte ovanligt att de kan 
söka på 14-15 bilar i rad utan vila.                 
.Nya tider, nya idéer och metoder. 
- Det minimala vi inom Tullverket idag 
använder oss av i tillkämpandet är ju just 
när våra hundar hittar sitt byte och föraren 
går in och säger, ”ja, ja, där har du det”.  
- Att vi numera valt att låta hundarna 
komma in i bärandefasen så snabbt som 
möjligt efter en lyckad markering av narko-
tika eller ammunition, är att de då släcker 
ned allt som stressar upp dem i jakten.  
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Linus 14 år ger med sig och går in i passiv 
underkastelse när Jörgen försiktigt lägger   
handen på huvudet. 



 

 

- Jakten är ju då över och det återstår att ta 
hem sitt byte i lugn och ro. Man kan se detta 
genom att hunden bär med lugn mun, and-
hämtningen går ned och den kan även åter 
kan tänka sig att ta kontakt med sin förare. 
En hund som får stressa ned i bärandet, t ex 
en skyddshund i transporterna, är snabbt 
redo för nästa moment. 
Den hund som har liten bärlust har stor jakt-
lust och mindre byteslust. Man kan givetvis 
träna en hund att bära lugnt.  
Hundförarnas tidigare kampbelöningar stres-
sade bara upp hundarna och de fick sämre 
sökförmåga när de hjässade. Dessutom ris-
kerar man att föraren blir en motståndare till 
hunden om det plockar fram en rejäl kamp-
lust eftersom hunden inser att den riskerar 
att förlora bytet eller en del av det.                 
Narkotikasökhunden Anja.                   
Jörgen hade tidigare en högtempererad jakt-
labbe Anja som redan när de kom fram till 
ett sökområdet hjässade, för att den klara 
förväntningar på hur det skulle sluta.        
Hittade den något och tassmarkerade så 
slängde Jörgen fram en brandslang och se-
dan började de kampa ihop. Även om Anja 
var högtempererad så räckte inte hennes 
bensin ett helt arbetspass eftersom så myck-
et energi försvann i och med stressen. 
Nu har Jörgen en annan hund som när den 
hittar och markerat, belönas med att han ta-
lar om för den att den är världens bästa tull-
hund och sedan får den bära brandslangen 
som belöning för den lyckade jakten.                                                         
När hunden har burit är den lugn, koncen-
trerad och redo för ett nytt sök. Men den 
hund som han kampat med hade han kört 
slut på och avbrutit den i den så kallade by-
teskedjan och om man gör det då uppstår 
lätt en frustration hos hunden.                    
Nej! Hunden har inget behov att veta att 
det är du som bestämmer, för det vet den 
redan.                                                         - 
Om man som hundägare tar i rejält med ett 
nej, får vi ofta en hund som hukar lite, visar 
många signaler och sedan kommer in och 
börjar fjäska, klättra och slickar en vid öro-
nen. Men det är sällan att vi tar i så mycket.  
- Vanligare är att man stoppar sin hund med 
ett nej och så kommer den in så att man kan 
röra vid varandra. Är man petig här, är man i 
hundens värld dominant och kräver att få sin 
vilja igenom.                                   - Sitt lite 
rakare, kom och kela med mig. Är man fy-
sisk och hårdhänt och har ett negativt hante-
rande är man enligt hunden en stridstupp 
och ingen flockledare.  
- Har jag blåst på ett rejält nej-kommando då 
vill jag ju att hunden visar sig undergiven 
och söker kontakt och kanske hoppar upp 
och slickar mig i mungipan. 
Det ligger mer krav på hunden i den andra 
fasen när du kräver att den ska komma in till 
dig och ta kontakt, än i det ursprungliga Nej-
et, det vill säga avbrytandet. 
Det är inte alltid som jag är en fena på att 

förklara berättar Jörgen vidare.                   
- Det händer att det ringer folk som har 
gått en kurs eller tränat för mig och sä-
ger… - Nu har jag sagt nej så många 
gånger och så högt till min hund att det 
måste ha hörts över hela Sverige! Men den 
lyssnar inte. En del har funderat på att 
börja med att förstärka med att kasta kät-
tingar vid sidan av hunden, kasta grus eller 
petflaskor med grus i. 
Men vad lockar du med efter ditt ”nej”, 
frågar jag då? Om du i den situationen ber 
hunden komma in till dig och bjuder på en 
gobit,,, så är det inte speciellt lockande för 
hunden. 
- Se i stället bara till att det som du vill ef-
ter ditt ”nej” blir gjort med en mild stark 
vilja från dig som förare. Men positivt lad-
dat för hunden så att den helst genomför 
det med viftande svans. Du ska ha en stark 
vilja att vara den aktiva ledaren efter ett 
”nej”. Hunden har inget behov av att veta 
att det är du som bestämmer för det visste 
den redan.                                               
En gyllene regel. 
Har du sagt ”nej” till din hund, ska du di-
rekt efter alltid visa och se till att hunden 
gör det du i stället vill som alternativ hand-
ling. När hunden gör detta så kan du be-
römma, men först då. Om den t ex börjar 
jaga en kanin och du avbryter den med ett 
”nej” och den stannar upp och du beröm-
mer den just då,,, är det väldigt vanligt att 
hunden i stället återupptar det den höll på 
med eftersom du inte tydligt har visat den 
en alternativ handling.                                 
Känslan är viktigast.                                 
Känslan hos din hund är viktigare än belö-
ningen. Energin hos en hund ligger mycket 
i den sociala biten. Vallhundar t ex jobbar 
ju mycket och energiladdat utan så mycket 
belöningar i form av godis och leksaker. 
Utan samarbetet bygger mer på ett socialt 
samspel mellan hund och förare.                
- Kom ihåg att om du rör vid den hund 

när du tränar den skapar du starka band, 
manar Jörgen innan det är dags att ta in 
dagens första hund.                                 
Hunden ska alltid vara trygg.  
SBK har ju en policy för god inlärning och 
det är självklart jättebra, säger Jörgen. Det 
är viktigt att våra hundar också får lära sig 
hur vi är även när vi är negativa. Men kom 
ihåg att din hund också ska känna sig trygg 
med dig som förare även när du behöver 
vara negativ. Precis lika trygg som när den 
får positiva signaler från dig. Om du vet att 
din hund är trygg med dig oavsett om du 
är positiv eller negativ, då har du tränat 
rätt. Det är nämligen så tiken fostrar och 
lär sina valpar under tiden hon har hand 
om dem i valplådan. När valparna sedan 
har lämnat tiken och uppfödaren och kom-
mit till sina nya hem och nya hundkompi-
sar så testar, tränar och lär de sig på egen 
hand under ca 6 månader. Efter det kom-
mer hundens jaktutveckling som pågår 
runt 24 månader och under den tiden är 
det mycket jakt som gäller i den unga hun-
dens värld.            När hunden sedan är 3 
år då börjar vuxenlivet på allvar och det är 
dags att på riktigt rangordna sig i flocken. 
Här någonstans kan din kompis kanske 
plötsligt börja knorra på dig för att den 
tycker att du tar för stor plats i TV-soffan. 
Vid den här åldern börjar hundarna ofta 
visa på olika sätt att de nu är vuxna.                                                            
Grunden med valpen.                                        
Grunden för vår framtida gemensamma 
kommunikation med hunden lägger vi un-
der valpens första 6 månader. Då lär hun-
den sig med förtroende att förstå både po-
sitiva och negativa signaler. Om man stär-
ker hunden både i det aktiva och passiva så 
får man givetvis en starkare och stabilare 
hund som både orkar och klarar en större 
belastning. Hundens sociala säkerhet blir 
också bättre.                                                                         
 

Grunden med hunden  

 
 
 
 
Tullhunden 
har hittat sitt 
byte och jakten 
är över och i 
lugn och ro får 
den sedan bära 
sin trofé och 
belöning och 
stressen går 
snabbt ned. 



 

 

Linus 14 år.                                            
Vill jag ta kontakt med en hund gör jag det 
på kontaktzonen genom att toucha mungi-
pan, jag skulle aldrig beröra en främmande 
hund på dess underkastelsezon. När hunden 
då tar kontakt touchar jag den igen i mungi-
pan och som nu i fallet med Linus här så slår 
han in rumpan mot mig vilket betyder att 
han tycker att det är okay att vi har kontakt. 
Men mer än så här behöver vi inte hälsa 
tyckte Linus i det första läget. Men när jag 
sedan fortsätter att vilja ta kontakt med ho-
nom så kan jag kolla om hans hjärta börjar 
slå fortare, om han börjar andas fort eller om 
han vill fly? Men inget av det gör Linus och 
det betyder att han tycker att det är okay 
med mig, säger Jörgen. Han är nyfiken, till-
gänglig och trygg i sig, men han tycker heller 

inte att han behöver fjäska med mig. Han 
är 14 år och har ju givetvis med sig mycket 
livserfarenhet och socialt självsäker. Ju 
längre vi håller på desto mer tycker han att 
det är okay. 
När Jörgen tar i hunden så trycker den sig 
mot honom vilket tydligt talar om att hun-
den gillar beröringen. 
När Jörgen sedan tar på kontaktzonerna, 
som går från mungiporna, kinderna längs 
hela kroppssidan och upp över svansroten, 
visar den gamla hunden att han gillar kon-
takten och att det är okay att komma nära.  
Jörgen smyger lite på hunden och Linus 
visar att han ej är helt bekväm med detta. 
Men Jörgen envisas och håller kvar och 
efter en stund kommer signalen från hun-
den om underkastelse genom att den 

smackar och slickar sig med tungan längs 
mungipan. 
När hunden gett en så tydlig signal om att 

den förstått att underkasta sig måste ju fö-

Grunden hunden med hunden II 

Lilla bilden: Ta kontakt med en främmande 
hund genom att toucha mungipan = kontakt-
zon.  

Du kan lugna hunden genom ett mjukt och             
försiktigt lyft som förstärks med ett ”nej”. 



 

 

raren ge lättnad. Samma är om jag tar på 

kontaktzonerna och hunden reagerar med 

att vända sig mot mig och reptiltungan kom-

mer blixtsnabbt fram. Hunden har reagerat 

på och förstått signalen.                          

Undvik att hunden hamnar i försvar.   

Försvarstriangeln ska man undvika, säger 

Jörgen och förtydligar för oss åhörare.          

- Enda gången det finns anledning att låta 

hunden avsiktligt hamna i för svar är om 

man ska lära en hund att vakta. Vissa 

skyddshundar som används i tjänst sätts i 

korta sekvenser i försvar så att man då kan 

lära dem att vara aggressiva mot en männi-

ska. De får då antingen bita en figurant i 

heldräkt eller jobba i munkorg. I övrigt ser 

jag ingen anledning att försätta hunden i 

detta känsloläge.                                                    

- Men hur gör man om man sekundsnabbt 

vill sätta sin hund i försvar?                        

Hunden reagerar i tre snabba steg, de är ofta 

så snabba så det kan uppfattas som om att 

hunden bet ifrån utan att förvarna. Men det 

gör de inte, det är bara att hundens reaktion-

er är så blixtsnabba att vi inte hinner upp-

fatta dem.                                                     

- Vill man som sagt snabbt sätta hunden i 

försvar så tar man den på en av de känsliga 

kontaktzonerna och trycker till rejält med 

hela näven då går det snabbt. Ta den i kin-

den som är väldigt känslig och läs paragrafer 

så sätter du den i försvar, eller om du snabbt 

och hårt tar hunden i ljumsken där den 

också är väldigt känslig så ställer den blixt-

snabbt om till försvar.                                   

- Har man en hund med lite krut i och med 

social kamplust i så kan det smälla rejält, 

även om det är en hund som man vanligtvis 

uppfattar som lite mesig.                                  

Men om du i stället tar tag i en av hundens 

underkastelsezoner, så visar hunden först 

underkastelse, sedan försöker den lirka sig ur 

detta och det är då en betydligt längre väg till 

det att hunden försöker bita ifrån aggressivt. 

Gå och fika en stund. 
Har du satt hunden i försvar kan du sedan 

lika gärna gå och fika för då kan du inte få 

hunden att just då vara i aktiv underkastelse. 

Men med tiden rinner detta av hunden och 

man kan börja kommunicera och samarbeta 

igen.                                                                 

Jörgen jämför det med att han skulle gå 

fram och väcka en deltagare som somnat 

under föreläsningen genom att vrida om 

näsan på den personen så att den får både 

ont och näsblod. När deltagaren vaknar till 

är han direkt i försvar och då funkar det 

inte om Jörgen sen säger, nu ska vi ha lite 

kul ihop. Förutsättningarna för ett samar-

bete finns inte där längre.                            

Kopplet är vår förlängda arm.                 

- Kopplet är absolut inte till för att rycka, 

dra, slita och försöka korrigera hunden 

med. Se i stället kopplet som din förlängda 

arm och ett utmärkt redskap för att kom-

municera med din hund.                            

- Om jag vill få kontakt med min hund, 

kan jag göra det genom att använda mig av 

aktiva fingrar på kontaktzonerna. Hunden 

vänder sig då om och tittar frågande... Vad 

är det du vill? Har jag jättelånga orangu-

tangarmar kan jag göra detta även på ett 

visst avstånd. Men om inte så får alltså 

kopplet bli min förlängda arm och jag ger 

små, små impulser med hjälp av handleden 

som hunden känner genom kopplet och 

halsbandet. Den får då en signal om att jag 

söker kontakt och att jag vill att vi tillsam-

mans ska göra något positivt.                       

Positiv inlärning.                                       

- Att lära hunden förstå att jag genom kop-

pelimpulserna som förare vill påkalla dess 

uppmärksamhet för någon form av aktivi-

tet lär vi givetvis in genom positiv inlär-

ning som med t ex inledande klickeröv-

ningar. En liten impulskänning via koppel 

och halsband och när hunden reagerar och 

tar kontakt kvitteras det med en snabb go-

disbelöning.                                                   

Nästa steg i inlärning av detta är att du 

som förare ger hunden ett kommando, t ex 

”här” och samtidigt ger den två snabba 

impulssignaler via handleden och kopplet 

och bjuder på en belöning. Frågan man då 

måste ställa sig är om hunden egentligen 

har en relation med mig som förare, eller 

med godisbiten? I det här läget är det med 

största sannolikhet godisbiten.                      

Ytterligare ett steg i inlärningen av detta är 

att du ger hunden kommandot ”här”, ger 

impulserna via kopplet och ger belöningen 

medan ni rör er framåt. Det är viktigt att 

hunden får sin belöning under prestation 

och inte efter en halt. Det är alltid bättre 

att kombinera belöningarna med en fysisk 

aktivitet än att bara mata godisbelöningar.               

Som alltid så dra ut på belöningarna och 

låt hunden stegvis få arbeta lite mer för att 

till slut komma till förväntad belöning! 

Prestationsfjäder.                                         

- Genom att skapa fysisk kontakt med 

hunden genom koppelimpulserna får jag 

också en prestationsfjäder hos hunden 

som är betydligt mer intressant för den än 

om jag bara lockar med godis, eller andra 

belöningar.                                                 

- Den fysiska kontakten och belöningen 

ger mycket starkare band och en tydlighet 

för min hund. Visst är det ett milt tvång 

inblandat för hunden, men det är ett posi-

tivt tvång där hunden förstår att vi vill att 

den ska utföra något som vi ber den om. 

Det blir alltså en positiv signal till hunden 

om att nu kommer det att hända någonting 

roligt.                                                             

Vad laddar vi en klicker med?               

Godis eller boll kanske! Impulserna genom 

kopplet är samma sak. Men eftersom de 

innebär en form av beröring så kommer 

det också in känslor i spelet mellan förare 

och hund.                                                

När du kontaktar hunden med en impuls 

genom kopplet, locka den sedan till dig 

genom att prata oavbrutet med hunden 

tills den är ända framme hos dig och du 

kan förstärka med en belöning. Att locka 

på hunden är inte att tjata utan du visar 

den att du är viljestark och dominant               
Nej, sluta med det där.                            

- Om min hund är på väg att göra något 

som jag inte vill att den ska göra, så kan jag 

väcka och rikta dess uppmärksamhet på 

mig genom att skicka en impulssignal via 

kopplet.                                                      

Grunden med hunden  

När Jörgen sedan tar på kontaktzonerna, 
som går från mungiporna, kinderna längs 
hela kroppssidan och upp över svansroten, 
visar den gamla hunden att han gillar kon-
takten och att det är okay att komma nära. 



 

 

- Helst ska man stå snett bakom hunden, 

men inom dess synfält och göra en hand-

ledsrörelse så att kopplet ringlar som en 

orm. När hunden känner den mjuka fysiska 

signalen via kopplet och halsbandet så för-

stärker du med ett ”nej”. När hunden då 

stannar upp i sin aktivitet, blir passiv någon 

sekund och vänder sig mot dig, då talar du 

snabbt om för den vad du vill att den ska 

göra i stället och som du sedan kan belöna i 

stället.                                                       

Observera att även den här tekniken utförs 

med en mjuk rörelse och endast är en impuls 

eller signal till hunden.                               

Aktivitetshöjande eller avbrytande ge-

nom lätt fysisk kontakt och röstläge.   

Den första koppeltekniken med impulsgiv-

ningen till hunden är aktivitetshöjande och 

positiv och kräver ett vänligt och uppmunt-

rande röstläge. I den andra tekniken som 

handlar om att avbryta och bli passiv kräver 

ett mer lugnt och stadigt röstläge hos föra-

ren.                                                     

Lugna ned hunden.                                

En annan teknik som vi kan använda när vi 

vill att hunden ska ta det lite lugnt är en 

form av överföring av tikens metod att 

dämpa valparna genom att lyfta dem i nack-

skinnet. Det kan ju inte vi göra så vi tar för-

siktigt tag i dem mellan frambenen, bröst-

korgen och armhålan och lyfter dem några 

centimeter framtill och sedan sätter vi ned 

hunden lika försiktigt igen. Samtidigt som du 

gör lyftet säger du ”nej” till din hund och 

när den slappnar av och ger efter så ger du 

lättnad genom att försiktigt sätta ned den 

igen.                                                                   

Stella gör entré.                                           

Nästa hund som Jörgen får träffa är en pigg 

amstaff som heter Stella. Hennes matte be-

rättar.                                                                  

- Stella är arbetsvillig och kul att jobba med, 

men hon har också lätt för att gå upp i stress 

och hamnar då lätt i en egen bubbla där hon 

blir svårare att kommunicera med. Hon kan 

även ha lite svårt att koncentrera sig om det 

är andra hundar i närheten som skäller 

mycket.                                                            

Stella varvar upp direkt och hälsar intensivt 

på Jörgen genom att hoppa och fjäska.         

- En hund som hälsar så här osäkert och 

överdrivet inställsamt tycker sällan om att 

människan hälsar tillbaks på samma sätt. 

Gör man det backar hunden ofta tillbaks, 

berättar Jörgen under hälsningsfraserna.    - 

En hund som inte är flockledare kommer 

ofta och hälsar flera gånger om dagen för att 

försöka ställa in sig. Medan hunden som 

helst ligger kvar i sin korg mest hela da-

genoch inte söker kontakt, ofta anser sig 

själv vara flockledaren och gärna tycks vänta 

på att husse och matte ska komma till den.                                                         

Sociala hundtyper.                                                                                                         

- Den här typen av hund och andra närbesläktade raser är ju oftast väldigt sociala 

med oss människor. De vill ofta både hälsa och vara nära oss. Men efter en stunds 

intensivt hälsande tycker Jörgen att det är dags för Stella att varva ned, tar kontakt 

och börjar lyssna på honom.                                                                                                               

Han börjar med en kort dominanshandling genom att mjukt lägga handen på Stellas 

panna dvs en av underkastelsezonerna och för en stund går hennes flåsande and-

hämtning ned i varv. Men snart nog vill Stella iväg från Jörgen som hon uppfattar 

som alltför dominant och jobbig att vara med. Vad är du för en, tycks hunden säga 

med en blick på Jörgen. Jag försöker ju vara kompis med dig och du ställer bara en 

massa krav. Jag vill hellre vara med någon annan, en som inte ställer krav på mig.                        

Stella får dock inte ge sig iväg, utan Jörgen kräver att hon ska vara kvar hos honom 

och lugnar ned henne genom att försiktigt klappa och smeka hunden.                                     

- En sådan här intensiv och lättstressad hund måste man lugna ned så pass att den 

kommer i balans och känner att det är okay att den här människan får hantera mig, 

berättar Jörgen och fortsätter direkt.                                                                                     

- Att jaga upp den här typen av hund med att cykla eller kasta saker får inte hunden i 

balans för att kunna kommunicera med den och be den att göra något.                          

-När hunden har förstått att det enda jag i början kräver är lite passivitet och att det 

är så jag vill ha det och också accepterat det, då kan vi börja arbeta tillsammans. Hon 

kan då sätta sig ned och vara lugn och trygg. Är hunden trygg med att komma in och 

ta kontakt då har man kommit en bra bit på vägen i sin kommunikation med hun-

den.                                                       

Grunden med hunden  

Jörgen demonstrerar hur man kan 
lugna hunden genom ett mjukt och för-
siktigt lyft som förstärks med ett ”nej”. 

Den glada och livliga Stella har förstått och 
accepterat att allt Jörgen kräver av henne är 
lite passivitet och att de börjar kommunicera. 

- Fact of the matter - 

Artikeln om Jörgen Thynell och hans tankar och funderingar 
om Grunden med hunden är ursprungligen skriven i tre delar 
för Rottweilertidningen samt Svensk Schäfertidning.              
I din egen Pass På kommer den i två delar och den avslu-
tande delen kommer alltså i Pass På Nr 2, 2018. Håll ut! 



 

 

AKTIVITETS-
STÖD 
2018  

Lidingö Hundungdom 
 

Till:  
Lidingö BK 072 010 20 19 

 
Från: 
Anna Ek 070 299 13 32 
SMS MEDDELANDE: 

Hej! Idag 1 juni har jag 
Anna Ek 2005-04-03 och 
Ebba Frisk 2004-10-13 
tränat agility 1,5 timme 
med våra hundar.  

AKTIVITETSSTÖD 

för 

Lidingö  

Hundungdom 

 
Lidingö Hundungdom måste 
logga alla sina aktiviteter och  
träningstimmar direkt efter  
avslutad aktivitet med ett  

SMS till 072 010 20 19.  
Glöm inte att skriva namn, per-
sonnummer, vad du varit aktiv 
med och hur länge! SMS-
meddelande går till Lidingö BK:s 
kassör som sedan rapporterar in 
till Lidingö Stad för utbetalning 
av ungdomarnas aktivitetsstöd. 

Elin provade på IPO-spår med Ulva.  

Patrullhund                    

Läs mer om ungdomsverksamhet med patrullhund på annan plats i tidningen.  

Lidingö Hundungdom  

LIDINGÖ HUNDUNGDOM  
..är en ideell förening i Lidingö för alla hundintresserade ungdomar 
mellan 6 och 25 år. Vi delar klubbstuga och träningsplan med mo-
derklubben Lidingö Brukshundklubb ute på Elfvikslandet vid Fu-
rutorps busshållplats. Vi arrangerar varje termin kurser i agility, 
lydnad och även i hundens nosarbete. Om du blir medlem i Sveri-
ges Hundungdom får du utan extra kostnad välja medlemskap i tre 
hundklubbar. En lokal Hundungdomsklubb, en Brukshundklubb 
och även en rasklubb som kanske tillhör din favoritras. 
Lidingö Hundungdom kontaktar du via Facebook-sidan, eller ge-
nom att maila ordförande wallbergfanny99@gmail.com 

Välkomna!   



 

 

En helg i slutet av november arrangerade Svenska 
Nose Work Klubben, SNWK en domarkonferens  
På LBK:s grannanläggning Skogshem & Wijk.  
Sporten har nu varit officiell i ett år och det var dags för en gemensam genom-
gång av regler och regeltolkningar av Klass 2 och 3 som det nu kommer att 
börja arrangeras flera officiella prov i. Hittills har det ju mest varit officiella   
prov i Klass 1.                                                     
Adam en lågoddsare.  
Adam Hübinette som är en profil inom SNWK har varit på Skogshem & Wijk 
ett par gånger i sin roll som Hundsamordnare på Tullverket och då arrangerat 
övningar för narkotikasökhundar från Tullen, Polisen, Försvaret och Kriminal-
vården. Men han har även hållit en heldagskurs i Nose Work på S&W häromå-
ret. Så han är väl bekant med anläggningen och att det finns häftiga och utma-
nande miljöer för hundarna och icke minst förarna att göra utmanande sököv-
ningar i. Då jag själv har en viss anknytning till Skogshem & Wijk, var det inga 
jätteodds på att Adam och jag låg bakom att just denna bokning hamnade på 
nämnda konferensanläggning.  
Teori och praktik. 
Hela lördagen och söndagsförmiddagen körde domarkonferensen teori– och 
diskussionspass. Men söndag efter lunch var det äntligen dags för lite praktik 
och fyra hundar och förare var inbjudna till att vara så kallade demohundar i 
fyra olika och svåra sökmiljöer. 

• Fordonsök i och utanför garaget med en saxlift, släpkärra och en rejält 
bamsig traktor. 

• Utomhussök längs en lastkaj och en soffgrupp modell utemöbler. 

• Behållarsök inne i den stora EventArenan. 

• Inomhussök i en stor hörsal med ca 140 stolar utplacerade. 
 
Eukalyptus, lagerblad och lavendel. 
Är de tre dofterna vi här i Sverige låter hundarna jobba med inom Nose Work. 
När Adam frågade mig om jag ville vara med och köra Ulva som en av domar-
konferensens demohundar och jag, nyfiken som jag är på hundarnas nosarbeten, 
gladeligen tackade ja, svarade han. - Okay, kul, men se till att du har tränat in 
henne ordentligt på lavendel. 
Ulva har tränat en del NW och även gjort ett godkänt doftprov på eukalyptus 
och den doften är hon bekant med högt och lågt. Men nu skulle det alltså till en 
ny doft, så det var bara att beställa ett helt Nose Work-kit på nätet och få alla tre 
dofthydrolaten samt ett gäng magnetburkar till träningen i en tidig julklapp. 
Ulva och Pluto verklighetens Batman och Robin. 
Sedan två år är även den underbare chihuahuan Pluto en del av Frances-flocken 
och just nosarbete har varit ett fantastiskt redskap för att få den här från början 
lite blyge och försiktige hunden att få bra aktiviteter, hjärngympa och ett star-
kare och bättre självförtroende. Så när det var dags att börja träna in lavendel på 
Ulva gjorde jag även detsamma på Pluto. Med tilltagande ålder och utan glasö-
gon som är svåra att hitta när man inte hittar sina glasögon, tog jag ibland fel 
hydrolat med mig och lavendel, blev i stället lagerblad dessa träningspass.             
Oavsett hur jag bytte dofter verkade det enkelt för både Pluto och Ulva att    
direkt ringa in dessa och komma till sina respektive markeringar.  
Aha, tänkte jag raskt efter ett dussin träningspass med lavendel och ibland lager-
blad. - Hur svårt kan det vara, vi kommer att göra succé på domarkonferensen! 
Men tji fick vi! 
Första sökområdet var garaget och fordonssök. Någonstans på saxliften som 
stod placerad i valvet utanför garaget fanns två stycken doftgömmor. På släpkär-
ran ingenting, men på den stora traktorn en förledningsdoft i form av spiskum-
min. Men det visste vi ju först med facit i hand. Tre av de fyra hundarna klippte 
snabbt och markerade på,,,, just det, spiskummin. Sorti! Den fjärde hunden fick 
slita rejält med att hitta en av gömmorna, men föll i alla fall inte i spiskummin-
träsket. 
Nästa sök var utomhus och ett ganska stort och vindutsatt område med asfalt, 
betong, glasport till eventarenan och ett gäng vinterförvarade utemöbler. Här låg 
gömman under en av sittdynorna i en av utemöblerna. Alla hundarna inklusive 
Ulva hade helt klart doften i nosen, men hade i vind– och utomhusförhållan-
dena svårt att ringa in gömman mer exakt och därmed också problem att 
komma till markering. Även denna gång var det endast en hund som kom till en 
korrekt markering och givetvis var det samma hund som på fordonssöket.                      

Domarkonferens Nose Work 



 

 

Behållarsök inomhus. 
Den stora inomhuslokalen för det tredje sökområdet var preparerad med ett 
fyrtiotal behållare i form av kartonger, väskor och resväskor. I detta sökom-
råde skulle det finnas två stycken doftkällor, varav den ena innehöll två dof-
ter. Det här måste bli en baggis, tänkte jag! 
För en gångs skull fick jag också rätt, nästan i alla fall. Det här sökområdet 
med behållarna och inomhus var det som alla fyra hundarna fick träff på. 
Dock klarade ingen att hitta bägge doftkällorna, då den med dubbeldoften 
visserligen lockade till sig hundarna ganska snabbt och ganska ofta, Men de 
verkade alltför för fundersamma på att det var två olika dofter och kom inte 
till markering. Den källan som var gömd i en kartong ringade alla in ganska 
snabbt och markerade på olika sätt.  
Ulva fick även hon korn på denna och markerade med en tass på kartongen. 
Men när kvittering och belöning i hennes värld dröjde för länge och helt klart 
frustrerad över de tidigare missarna och uteblivna belöningarna. Då tryckte 
hon till kartongen rejält och körde ned hela huvudet i den som om ville säga, 
- E du med nu, har du sett att jag markerat? Ro hit mitt godis, nu!  
Domardiskussion. 
Efter varje hund så blev det en diskussion mellan domaren för sökområdet i 
fråga, de kollegor som för tillfället agerade publik och utbildningsansvarige 
Adam Hübinette. I just Ulvas fall var alla tämligen överens om att hennes 
markering till att börja med var korrekt och gav poäng, men med ett rejält 
avdrag för att hon hade sönder behållaren. 
Svårt, svårare, svårast. 
Dagens sista sökområde var också den inomhus och i en stor möteslokal med 
ca 140 stolar uppmöblerade i så kallad biosittning. Under en av alla dessa sto-
lar fanns dagens sista doftgömma. Svårt, kan jag lova. Ännu svårare, tyckte 
sannerligen hundarna och visade det också tydligt. Den svåraste delen för 
dem i denna lokal var helt miljön. Stolsraderna i så kallad biosittning stod tajt 
och det innebar att de större hundarna, flaten och schäfern inte kunde vända 
om när de sökt av en stolsrad, utan fick med en hel del besvär backa ut.      
Det här var något som hundarna helt klart inte gillade och det påverkade dem 
också helt klart i det fortsatta sökarbetet. Inte helt otroligt att någon gjorde en 
blindmarkering bara för att komma iväg från den jobbiga miljön? 
Även här var det svårt att komma till en exakt markering för hundarna och 
detta skapade säkert en del stress hos förarna som hade svårt att tolka sin 
hunds signaler och alltför tidigt ropade ”markerat”. Tack och god natt! 
Hmm, mycket att fundera på. 
En mycket intressant eftermiddag som helt klart gav upphov till en hel del 
funderingar kring Nose Work och vad som behöver tänkas på i fortsatt trä-
ning. Jag har som sagt aldrig upplevt att det har varit någon skillnad för mina 
hundar när jag har bytt och börjat träna in en ny doft. Så jag skulle tro att de 
här tre dofterna eukalyptus, lavendel och lagerblad sticker ut ganska ordentligt 
och egentligen inte är så svåra för en någorlunda erfaren hund att upptäcka i 
en viss miljö. Men, ack, det är sedan svårigheterna kommer in. 
Doftsäker.                                 
Den här dagen visade ju t ex hur svårt det är med förledningsdofter. Något 
jag själv upplevt ett par gånger för mycket i de så kallade FH-2 spåren, där 
just förledningsspåren utlagda en halvtimme innan spårpåsläpp lockat ut Ulva 
på fel stickspår. Den här dagen klev som sagt tre av fyra hundar rakt i fällan 
med spiskummindoften. Det gäller alltså att träna in en mycket stark doftsä-
kerhet hos hunden. Det är bara den eller de här dofterna som gäller kompis! 
Miljö. 
Trots uteblivna resultat denna dag var ingen av hundarna direkt påverkade av 
miljön, undantaget de obekväma stolsraderna. Men på fordonssöket, där det 
denna dag var okay att klättra på traktor, släpkärra och saxlift, så verkade de 
flesta, inklusive Ulva, inte våga göra det eftersom de säkerligen är tränade att 
inte röra fordon. Då blev det också svårt att komma åt de relativt höga doft-
källorna i detta moment. Kanske träna in någon form av ”högt, lågt” kom-
mando i sina föraranvisningar? 
Markeringarna. 
Speciellt vid utomhussöket så var det ganska uppenbart att alla hundar tydligt 
hade doften i nosen, men hade svårt att verkligen ringa in den och få träff. 
Här vara alla hundarna flera gånger rakt över doftkällan, men blev osäkra på 
exakt var de skulle sätta sin markering och detta ledde till felaktiga marke-
ringsbeslut av förarna. Vilket det ju också lätt blir när tiden rinner iväg och 
stressen sätter in. Tänk att det alltid finns så mycket att träna på och ju mer 
man tränar desto mer måste man fortsätta att träna för att bli ännu lite bättre! 

Fordonssök med förledningsdoften spiskummin. 

En mycket snygg och korrekt tassmarkering av doftkällan. 

Här är den matte! Markeringen börjar bra, men i takt med att,, 

,,, Ulvas tålamod brister, slår frustrationen till och KRASCH! 

Svårt, svårt, under en av alla dessa stolar fanns doftgömman. 



 

 

Stort tack till Pass På:s trognaste supporter under åren 
Suzanne Depken som åter skänkt ett generöst bidrag som 
stöd till tidningens tryck– och portokostnader. Tack! 

Det kom ett brev, eller rättare sagt en mail till klub-
ben efter 50-årsmiddagen i november 2017. 
- Ett jättestort tack för den trevliga festen ni ordnade till klubbens 
50-års jubileum. Det var verkligen en minnesupplevelse att få 
träffa så många gamla medlemmar. Jag tillbringade tolv av mina 
år på Furis och det blev minst två och ibland tre dagar i veckan 
samt varje lördag. Söndagarna var man för det mesta där också 
om det inte var tävlingar någon annanstans. Leif Schön var ju 
utbildad instruktör och domare och jag hängde med av bara far-
ten, våra schäferhundar behövde ju träning om inte annat. Efter 
varje kurskväll gick samtliga upp till klubbstugan och fikade och 
pratade om vad som hade lärts ut. 
Tydligen fungerar det inte så längre då alla vill åka hem så fort 
som möjligt. Synd. Det var jättekul att träffa alla gamlingar. Satt 
bl a och pratade med 90-åriga Gun Holmberg om vilka fester vi 
hade. Varje vår och höst avslutades med en middag med dans på 
Restaurang Carla vid Torsviks Torg. Då gällde långklänning för 
damerna och kostym för herrarna. Ibland kände jag inte igen de 
som kom, alla var ju så fint klädda mot gummistövlar och skitiga 
jackor  som vi annars alltid sågs i. Jag tackar än en gång för att 
jag blev inbjuden. 
 
Många hälsningar från en fd medlem och numera utflyttad till 
Rosenfors i Hultfreds kommun.  
Jane Heide f d Schön 

HHörde just att... 

- VI GRATULERAR - 

Inrapporterade resultat från hösten 2017 

Linnéa Vejde & Eevee - uppfl resultat Lydnad Startklass 

Cecilia Hagberg & Puck - uppfl resultat Lydnad Startklass 

Irene Ronge & Ivo - uppflyttad Lägre Spår 

Mikael Lehtihet & Glow - godkänd Högre Spår 

Cecilia Hagberg & Puck - uppflyttad Högre Spår 

Barbro Rydén & Tiger - godkänd Elit Spår 

Christoffer Frances & Ulva - godkänd Högre Spår 

Ullis Jansson & Tim - RLD A 

Ullis Jansson & Diesel - RLD A 

Ullis Jansson & Maq - RLD A 

Margareta Gyllström & Chippen - Rallylydnadschampion 

Åsa Nybäck-Nakell & Sunny - Rallylydnadschampion 

Karin Lindah & Lana - Kval Res Rally Nybörjarsklass 

Natali Lindholm & Blända - godkänt BH-prov 

Patrick Aronsson & Filliflax - SG i BSL 1                                   

Sammanställt av Elisabeth Magnusson-Rune bilden ovan. 

Duktiga Ulva blev även 2017 inbjuden att visa upp bruksgrenen spår vid 
Stockholm Hundmässa i december. Ett inte helt lätt uppdrag att spåra i 
mässmiljön och med massor av förledningsdofter. Men Ulva levererade! 

Foto: Anna Persson 

Klipp ur Brukshunden Nr 6 2017. Foto: Pia Brygård 

https://www.facebook.com/cecilia.hagberg.5?fref=gs&dti=147206305291673&hc_location=group
https://www.facebook.com/irene.ronge.5?fref=gs&dti=147206305291673&hc_location=group
https://www.facebook.com/cecilia.hagberg.5?fref=gs&dti=147206305291673&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=609888812&fref=gs&dti=147206305291673&hc_location=group
https://www.facebook.com/christoffer.frances?fref=gs&dti=147206305291673&hc_location=group
https://www.facebook.com/ullis.jansson.37?fref=gs&dti=147206305291673&hc_location=group
https://www.facebook.com/ullis.jansson.37?fref=gs&dti=147206305291673&hc_location=group
https://www.facebook.com/ullis.jansson.37?fref=gs&dti=147206305291673&hc_location=group
https://www.facebook.com/margareta.gyllstrom.3?fref=gs&dti=147206305291673&hc_location=group
https://www.facebook.com/asa.nybacknakell?fref=gs&dti=147206305291673&hc_location=group


 

 

Östra Djurkliniken 
Veterinärvård på Lidingö AB 
Din hund, katt & smådjur har nu en egen vårdcentral och närakut på ön! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Besök oss på Islinge Hamnväg 5 i Torsvik.  
 Facebook.com/ostradjurklinikenlidingo 

Telefon: 08 - 767 04 60 
  
 
 
 

Veterinär Claes Abrahamsson 

www.ostradjurkliniken.se 

- Seniorhälsokontroll -  
 

Seniorhälsokontroll, för hund och katt, vilket vi rekommenderar från 8 års ålder,  
för att upptäcka eventuella sjukdomar och därmed kunna sätta in rätt behandling 
och åtgärder. I priset ingår Seniorblodprov. Observera att erbjudandet gäller endast 
för hälsokontroll och icke för akuta sjukdomstillstånd.   
 
Öppettider måndag - fredag 09.00 – 18.00 
Drop-in vaccination tisdagar och torsdagar mellan 17.00 - 18.00 

• Vi hjälper dig med förebyggande          
behandlingar som vaccinationer,          
avmaskning och rådgivning 

• Undersökning, provtagning med eget 
labb och behandling vid sjukdom 

• Akuta sjukdomsfall via vår akuttelefon 
076-234 72 18 

• Digitalröntgen 

• Enklare kirurgi  

• Bokning och enklare rådgivning via    
telefon måndagar - torsdagar 09.00-13.00 

• Telefonrådgivning av veterinär endast  
 11-00-11.30 
• Utredningspaket av hundar med beteen-

deproblem vilket inkluderar besök hos 
veterinär, beteendeträning med  samt 
besök hos hundfysioterapeut 

• Onlinebokning via hemsidan dygnet 
runt. 



 

 

 
SVERIGE 
PORTO 
BETALT 

Ekonomibrev 
Returadress: Christoffer Frances,  
Källängsvägen 45, 181 44  Lidingö 

MERADOG  
 ANNONS 


