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Hundträning

Så blir  
valpen en  

stjärna
Hur ger man en blivande tävlingshund den  

bästa starten? Härliga Hund har frågat fyra 
framgångsrika hundsportare hur deras första 

tid med valpen brukar ser ut.  
TEXT Jeanette Bergenstav  FOTO Jeanette Bergenstav, 

Eva Karlsson Kennel Seglinge, Åsa Lindolm & privat bild

KENTH  
SVARTBERG
Yrke: Etolog, forskare, 
utbildar hundägare 
och hundinstruktörer. 
Författare till Bra relation 
och Med sikte på 10:an 
bland annat. 
Flock:  Tre border collies; 
Pike 2 år, Feo 10 år, Kiitos 
snart ett år (frun Niinas). 
Valpen på bilden är Kjapp, 
en fantastisk tävlingshund 
som tyvärr gick bort i 
sjukdom sex år gammal.  
Två tollare; Winnie, 3 år 
(dotterns) Xuper, 7 år (frun 
Niinas).
Tävling: Vunnit både SM 
och EM i lydnad, tagit 
SM-brons i agility. Tävlat 
flera SM i vallning.  
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De första månaderna är vår relation det allra viktigaste, då 
lär vi känna varandra och skaffar oss vanor i hemmet. 
Under den första tiden undviker jag konflikter så mycket 
det går. Valpen vill undersöka och fixa och bita. Så jag före-
bygger genom att ge den leksaker och plocka undan eller 
täcka för saker den inte ska bita i. Kompostgaller är en bra 
uppfinning!

 Valpen är inte ett dugg tacksam över att jag valt att köpa 
just honom. Därför vill jag visa honom att jag är en juste 
person och varför han ska välja att samarbeta med mig. Så 
jag kommer med en massa kul förslag. Leker lite, lägger ut 
godisbitar, gör inkallningsövningar...  Det där glider över 
till träning på enkel nivå. Jag ropar på valpen och när den 
tar ett par steg emot mig så tar jag fram en leksak.  Jag har 
en godbit i handen när valpen finns på min vänstra sida. Vi 
tränar mycket fot, men oftast bara i två steg. Kan den gå 
två steg fot så kan den gå tio steg också... Eftersom valpar 
ofta är öppna för att bära något för att få en godbit, så blir 
det också en hel del apportering. 

Halvårshunden brukar ha fått lära sig ligg, sitt och vänta. 
Vänta är en bra rutin för då lär sig hunden att om den håller 

sig i några sekunder och tittar på mig så får den godis. Då 
inser den också att den kan har möjlighet att påverka belö-
ningar genom sitt beteende.  

Egentligen handlar valpträning inte om själva momenten utan 
mer om att valpen inser värdet av att samarbeta med mig. 

Det är också jätteviktigt att hitta balansen i hunden. Om 
jag utgår från mina två senaste valpar så var Kjapp väldigt 
aktiv. Därför tränade jag honom mycket på att ”bara vara”.  
För honom var det jättesvårt att softa, så då kunde jag ta 
med mig en kopp kaffe och sätta mig på en stubbe i skogen 
och så fick han träna på just det. 

Nästa valp, Pike, var väldigt självständig, nästan non-
chalant. Där gällde det för mig att förstå hur jag skulle 
kunna bli mer intressant för honom.

Det är viktigt att titta mycket på sin valp så att man 
förstår vem den är. Har man en försiktig hund så kan den 
behöva lära sig att prova nya saker. En hund som inte har 
så lätt att knyta an, kan behöva mer egentid. 

Om jag har en plan för vad jag vill göra med hunden så 
ser jag också vad jag behöver träna den på. ®

” Det gäller att hitta balansen i hunden”

” Relationen  
och belöningarna  
är viktigast” 
Under valpperioden tittar jag på min valp för att ta reda på 
vem hon är och hur vi interagerar. Jag lär inte min valp 
några moment alls i början, utan prioriterar att bygga upp 
ett belöningssystem med olika namn på olika belöningar.  
Jag använder ”Gott” för godis, ”Bus” för leksak, ”Ja” för 
att springa iväg till belöning och ”Slut” för att hunden ska 
veta att den är fri att göra vad den vill. 

Jag tycker nämligen att det är viktigt att kunna belöna 
min hund med BÅDE godis, leksak och socialt beröm. Då 
är det lättare variera belöningarna och ge hunden positiva 
överraskningar. Det i sin tur ger tävlingshunden bra fokus 
och uthållighet. 

Om hunden själv får välja belöning så kommer den att 
rata vissa belöningar vilket skapar begränsningar i trä-
ningen längre fram. Därför lär jag valpen att lyssna efter 
rätt signal.  På så vis får jag en balans och mer ordning och 
reda. Hunden går inte i taket bara för att det ligger en leksak 
framme. Istället lyssnar den på vad jag säger eftersom den 
är nyfiken på vilken belöningssignal som ska komma nu. 
Det skapar en förväntan hos hunden likt effekten av en 
enarmad bandit– när ska jackpoten komma?! 

Det är lätt hänt att det går slentrian i våra belöningar. 
Vi blir ofta lite för tekniska när vi belönar, vilket leder till 
att hunden låser sig vid godis eller leksak. Därför tränar jag 
valpen i att uppskatta att jag klappar om den och berömmer 
med rösten. I början kan det vara så enkelt att jag klappar 
den och så fort den svarar med exempelvis ett svansvift så 

säger jag ”Gott” och ger en godisbit.
Jag tränar ofta valpen i vardagssituationer. Om hon 

kommer springande emot mig så sätter jag mig ner och 
klappar om henne och berömmer och EFTER det så får 
valpen en godisbit. Det vanligaste är ju att vi gör tvärtom 
– ger godis först vilket gör hunden mer intresserad av 
godisbiten än av sin matte eller husse. 

Jag pratar också på olika vis med min hund. Det är jätte-
spännande att se hur olika hunden reagerar om jag talar 
med tyst, mjuk eller spännande röst. Ibland spelar jag olika 
roller och valpen tycker att det är jättekul när jag pratar 
som Janne Långben, till exempel. Det jag egentligen gör är 
att bygga en relation med min hund. Om jag låter på samma 
sätt jämt blir det tråkigt att lyssna på mig. Men när jag låter 
på olika vis så blir hunden positivt överraskad och nyfiken 
och fokuserad på mig. ®

EVA BODFÄLDT
Yrke: Hundpsykolog, föreläsare och författare till 
hundböcker som Kontaktkontraktet och Ett år med  
Will-Ja. 
Flock: Labradorerna Will-Ja, 2 år, Tesla, 9 månader 
Tävling: Tävlat i spår, sök och jakt på elitnivå.  
Tävlat flera SM i lydnad. 
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Mina hundar är familjemedlemmar och jag vill att de ska 
lära känna sin flock och var vi bor. Så fort jag får hem dem 
låter jag dem gå på prassliga eller hala underlag, höra höga 
ljud och följa med till olika platser. Om något är läskigt för 
dem så vill jag träna bort det så tidigt som möjligt, när jag 
har störst möjlighet att påverka dem. 

När de har fått sina vaccinationer låter jag dem träffa en 
massa olika hundar och människor. Jag vänjer dem tidigt 
vid att koppla av i tävlingsmiljö. 

När valpen känns trygg och mogen fokuserar jag på sam-
arbetet. Min yngsta, Ivy, har haft svårt med koncentrationen 
och då får det ta den tid det tar för henne att mogna. Orkar 
hunden bara i fem sekunder så kör vi bara i fem sekunder. 
Jag ser alltid till att sluta innan valpen tappar fokus. 
   
Jag vill att valpen ska ty sig till mig och gilla att jobba med 
mig. Ofta börjar jag med olika trick. Det kan vara att sätta 
fyra tassar i en låda eller nosdutt. Jag kör mycket shejping* 
och klickerträning i korta pass. 

Jag är också noga med att vänja dem vid både leksaks- 
och godisbelöning. När jag vill ha fart belönar jag med 
leksak. När de ska vara fokuserade och klura lite är det 
bättre med godis. I början använder jag det allra godaste 
godiset, typ kycklingfilé eller hemlagade köttbullar. Sedan, 

när de får rutin och ser värdet i att träna med mig, byter 
jag till ”sämre” godis. Ofta tränar de för maten. 

Jag går mycket på magkänsla och anpassar träningen efter 
varje valp.  Men en sak som jag är noga med är att mina 
valpar ska ha tränat in de viktigaste grundkommandona i 
agilityn – som ”fram”, ”höger” och ”vänster ”– innan de är 
sex månader. Då är de nämligen mest mottagliga för inlär-
ning och det de har lärt sig då, blir starkare betingat. Det är 
värdefullt eftersom allting går så fort i agility. Det lärde jag 
mig när jag var i Australien och såg hur de tränar sina polis-
hundar. Och det funkar! Jag märker ganska stor skillnad på 
mina yngre hundar som jag tränat så, jämfört med min äldsta 
pudel Vickan. Vickan har jag frishejpat* och hon har mycket 
svårare att ta verbala kommandon på en agilitybana än de 
andra hundarna som har lärt sig de kommandona tidigare.      

Jag vänjer också valpen vid att bli hanterad tidigt. Dels 
för all pälsvård men också för att veterinärkollen på täv-
lingar inte ska ge en negativ upplevelse. ®

” Grundkommandona i agilityn lär  
jag valpen innan den är ett halvår” 

” Det är viktigt  
att inte jämföra 
sig med andra”
Jag har haft många hundar och det har lärt mig vikten 
av att titta på varje individ. Även om de är av samma ras 
så kan de vara väldigt olika. Min Flynn, till exempel, var 
väldigt lillgammal som valp. Han hade inga problem med 
att koncentrera sig och var väldigt lättbelönad. I hans fall 
fungerade det bra att börja träna tidigt. 

Vår senaste valp Fisken är otroligt lättsam och trevlig 
men samtidigt väldigt barnslig. Under en lång period var 
han unghundsomogen och spökig. Han hade så fullt upp 
med sig själv att det inte var någon idé att träna honom och 
riskera att han kopplade träningen till något negativt. 

Så Fisken har mest fått vara sällskapshund och hänga med lite 
vid sidan om, medan jag har hållit kurser eller tränat och tävlat 
med de andra hundarna. Det har gjort att han har väldigt lätt 
att koppla av i olika miljöer och han kan avslappnat titta på när 
andra hundar tränar. Det är också otroligt värdefullt! 

Nu är han ett och ett halvt år och jag har fortfarande ingen 
riktig plan för honom. Han har en grym inkallning, vi har 
lagt lite grunder och han kan snurra och lyfta på tassarna och 
göra några andra tricks. När vi tränar anpassar jag mig väldigt 
mycket efter hans dagsform och attityd. Om det är något han 
inte riktigt förstår så lägger jag det på is tills vidare. 
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*Shejping: Man belönar hunden när den steg för steg  
är på rätt väg mot ett önskat beteende. 
*Frishejping: Man belönar ett beteende som hunden  
självmant bjuder på.



Det kan vara lätt att känna stress när man ser på 
sociala medier hur duktiga ”alla andras” valpar är. Men 
det är viktigt att inte jämföra sig med andra utan se till 
vad som är bäst för just mig och min valp. Det är så lätt 
att bli fascinerad av unga talanger och visst klarar vissa 
av att träna och tävla tidigt. 

Men det kan också innebära en risk att man går för fort 
fram. Jag har sett många hundar som varit superduktiga 
tidigt men efter ett par, tre år så har motivationen dalat. 
Jag tycker att det är minst lika häftigt att se riktigt gamla 
hundar som fortsätter att tävla med glädje och attityd.

Jag har tagit flera omplaceringshundar som jag inte 
börjat träna förrän vid ett par års ålder. Min hund Fonzie 
var sex år när vi tävlade heelwork för första gången. Han 
hann med att både ta ett SM-silver, bli uttagen till 
landslaget och tävla EM. ®

ANNA LARSSON
Yrke: Hundinstruktör – utbildar 
hundägare och hundinstruktörer. 
Författare till boken Rallydnad: Från 
grundfärdigheter till mästare. 
Flock: Fem border collies; Fonzie, 13 år, 
Flynn 8 år, Race 8 år, Zin 6 år, Fish, 1,5 år. 
Tävling: Vunnit SM och EM i heelwork 
to music samt tagit två NM-brons i 
heelwork to music. Tävlat två SM i 
rallylydnad. Alla hundarna är godkända 
vallhundar. 

HEIDI PENTTILÄ
Yrke: Agilityinstruktör.
Flock: Dvärgpudeln Vicky, 8 år och 
mellanpudlarna Rosey, 4 år och Ivy, 2 år. 
Tävling: Vunnit ungdoms-SM och 
SM individuellt samt NM i lagklassen. 
Tävlat för både svenska och finska 
landslaget. 


