
T R Ä N I N G

Framåtsändande är ett moment som kan väcka många känslor... Den här 
artikeln är skriven för dig som vill få in en mer lättsam och lustfylld känsla i 

momentet, såväl hos din hund som hos dig själv.  
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Tips för ett roligare 
framåtsändande!

Inte sällan benämns framåtsändan-
de tillsammans med en svordom 
och den inställningen kan även 
drabba hundarna negativt. Andra 
tilltalas av utmaningen i att få 

ihop delarna till en fungerande helhet, 
där hunden i full koncentration och 
precision arbetar relativt självständigt. 
En igenkänningsfaktor för många är att 
de mer lyckade repetitionerna ses först i 
femte eller sjätte skicket. Omedvetet blir 
vi som förare positivt förstärkta av detta 
och det kan därför vara svårt att bryta 

sitt träningsmönster.  Samtidigt vet vi att 
vi aldrig får chans att visa det där femte 
försöket på tävling.

Om vi tänker oss ett annat moment 
med samma scenario, så hade vi troligen 
agerat annorlunda. Ta till exempel hopp 
över hinder. Springer hunden förbi 
hindret flera gånger så repeterar vi inte 
samma upplägg om och om igen, utan vi 
ändrar något. Vi fastnar sällan i tanken 
”jag belönar ändå, för det där var nästan 
hopp …” I framåtsändandet är det 
däremot lätt hänt att målbilden är vag.  

Tankar som ”hon bromsade i alla fall 
tidigare än förra gången” eller ”det var 
åtminstone rakt” gör att vi förstärker 
sådant vi egentligen inte vill ha – och 
kanske längre fram i träningen blir 
irriterade över. Även variationerna i 
andras målbilder för momentet kan göra 
att det är svårt att hitta och hålla fast vid 
sin egen. Delar av det som beskrivs i 
reglerna avser utföranden ”för högsta 
betyg”. En hjälp kan vara att istället våga 
sikta på en glad och stabil åtta. 
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Om din hund sedan tidigare kan saktagåendet och/eller framförgående 
kan du göra enligt följande: 

1        Välj en punkt och starta några 
saktagåenden från den punkten. 

Jobba hela tiden i samma riktning, det 
vill säga gå tillbaka till punkten inför 
nästkommande repetition.

2        Placera något ätbart på den valda 
punkten. Använd gärna något 

kletigt som tar lite tid att äta, till exempel 
mjukost.

3        Backa undan från punkten 
tillsammans med hunden. I början 

räcker det med några få meter. Placera 
maten framför er i den riktning som ni 
nyss tränat saktagående. 

4        Skicka hunden till den utplacerade 
maten.

5 Gå efter hunden direkt när den 
startat. Medan den äter så placerar 

du dig bakom hunden på det avstånd ni 
brukar träna saktagående.

6 När hunden ätit färdigt kommer den 
troligen vända sig mot dig och du 

ska då redan ha intagit ett kroppsspråk 
som hjälper hunden att tänka på sitt 
saktagående. Höj blicken över hunden 
och prova att gå lite på stället. Belöna 
hunden så snart den tenderar att 
påbörja sitt saktagående. Får du inte 
fram tendensen alls, så kan du även 
lägga på din muntliga signal för sakta 
eller före, men prova att ta bort den igen 
några repetitioner senare.

7 Repetera detta flera gånger – gärna 
på samma plats och tillfälle. Utöka 

successivt avståndet till brytpunkten, 
så kommer du snart ut på fullt 
tävlingsavstånd. Variera också längden 
på saktagåendet.

FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA

Träna själva tempoväxlingen!

Om du har tränat in en target på din 
hund där den kan ”frysa” i färdrikt
ningen, till exempel en nostarget – så 
kan du använda denna istället för den 
föreslagna maten. Om du använder 
en vanlig tasstarget eller lägger ut en 
leksak så kommer hunden sannolikt 
vända sig mot dig när den är framme. 
Då är det svårt att hitta samma flyt 
för att få fram själva tempoväxlingen.



Bygg hög förväntan i saktagåendet
Undvik tråkfällan att skicka, se vad som 
händer och korrigera när hunden hamnar i 
för högt tempo. Försök istället höja hund
ens förväntan i att gå sakta, så att det blir 
en rolig och eftersträvansvärd uppgift. 

En effektiv belöningsplacering kan vara 
att kasta godis över hundens huvud. Träna 
detta separat så att hunden kan stå eller 
gå framför dig med blicken rakt fram och 
vänta på sin godis. Till hjälp kan du inled
ningsvis placera ut något som ger hunden 
anledning att titta framåt. Innan du ställer 
hunden i önskad riktning så förbereder du 
dig med flera godisar i handen. Välj godis 
som är lätt att kasta och som syns väl mot 
underlaget. Det är viktigt att hunden tar 
dessa på syn och inte nosar sig fram. 

Kasta godisen när hunden tittar framåt och 
ge din belöningssignal precis innan godis
en landar. Belöningssignalen bidrar också 
till att hunden inte spontant börjar leta 
på marken. Du kan även använda leksak, 
men då får du inte samma chans till flera 
repetitioner efter varandra. 

Denna metod ger i regel fin effekt men 
kräver tålamod i starten. När både du och 
hunden är nya i upplägget så blir det en del 
bloopers, men det är bara att kasta på tills 
ni hittar rätt. I takt med att din tajmning blir 
bättre så kommer också hundens förväntan 
framåt öka.

Du kan även lära hunden att stanna i 
färdriktningen. Detta kan du ha nytta av om 
du vill hinna gå ifatt hunden för att godis
kastet ska hamna rätt. Samtidigt kan upp
giften i sig skapa en förväntan hos hunden 
som gynnar tempo och riktning. Signalen 
kan du introducera genom att säga den till
sammans med din belöningssignal, innan 
godisen landar. Variera inkallningen med 
din nya stoppsignal så att hunden är öppen 
för båda alternativen. På så vis förebyg
ger du att hunden vänder sig mot dig vid 
tävlingsledarens kommendering. 
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Det blir lättare när 
ni gillar alla delar! 

Genom att träna samtliga delar i 
momentet på ett lustfyllt sätt och göra 
dem till uppgifter som hunden verkligen 
vill ha, ökas chansen för att ni båda gillar 
momentet – såväl på träning som på 
tävling!

Märk ut banan!

För en del hundar kan det vara till stor 
hjälp att placera ut en belöning som 
ni går mot. Prova dig fram med olika 
avstånd och se om du hittar ett läge där 
hunden smyger fram i väntan på ditt 
varsågod. Denna metod kan kombineras 
med ”godisöverhuvudet”.

Punkten där hunden ska göra sin 
tempo växling och vilket tempo den ska 
hålla är beroende av var du och din 
hund hamnar i förhållande till varandra.  
Märk ut banan och se var ni hamnar, i 
första försöket. Att träna exakta avstånd 
kan också vara till hjälp för att befästa 
rätt känsla i hundens kropp. På köpet 
blir hunden van vid markeringar så 
att den inte drar snett mot dessa på 
tävling. 

När du inte har tillgång till tränings
kompisar kan du ersätta ”gruppen” 
med fyra föremål så att ni får mönstret 
att förhålla er till. Vita elstängselstolpar 
syns bra och är lätta att ha med i bilen.

Avstånd att hålla koll 
Hunden sänds då föraren är cirka 25 meter från gruppen.

För högsta betyg krävs att hunden raskt intar positionen cirka 15 meter 
framför föraren och håller detta avstånd tills inkallning sker. För god
kännande får hunden endast temporärt överskrida 25 meter respektive 
underskrida 8 meter från föraren.

För fullständig beskrivning av upplägg och bedömning, se regelverket för 
bruks, under lydnadsdelen i högre klass, respektive elit.
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