
Träna fler hundar samtidigt  

 

När man har fler hundar och ska träna är det 
många som tycker att det är en utmaning att få 

den/de andra hunden/hundarna och förbli 
lugna och passiva och vänta på sin tur. Det här 

är något man snabbt och enkelt kan lära 
hunden/hundarna. Signalen för att hunden 

lugnt och tyst ska invänta sin tur är helt enkelt 
att du inte riktar din uppmärksamhet mot den/
de hunden/hundarna. Till en början är signalen 

tydlig då din rygg kommer att vara vänd mot 
hunden/hundarna. 

Träningsplan 
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Steg 1. Starta med att sätta dig i en dörröppning med ena hunden framför dig och 
den andre hunden bakom dig. Starta exempelvis med ett litet klicker pass (spelar 
ingen roll vad du väljer att träna, tränings fokus kommer att ligga på hunden 
bakom dig som ska lära sig att invänta sin tur!).  Om hunden bakom din rygg är 
otålig och försöker tränga sig fram är du bestämd och snabbt blockerar/puttar 
tillbaka hunden utan att ge honom någon form av uppmärksamhet. Var bara tydlig 
och bestämd med dina händer. Fortsätt att träna hunden framför dig så länge 
hunden bakom dig gnäller, skäller, krafsar dig på ryggen, försöker ta sig förbi osv...  

Så fort hunden bakom ryggen slutar att försöker ta sig förbi (och är tyst!) vänder du 
dig om i dörrkarmen och belönar med att han nu får träna! Nu är rollerna bytta 
och den andre hunden måste förhålla sig lugn, tyst och stilla för att få dig att komma 
tillbaka. 

Steg 2. Nu har båda hundarna förstått förutsättningen för att få vara med och 
träna (få aktivitet!) och förhåller sig lugna och passiva medan du tränar med den 
andre hunden.  Hittills har du klicker tränat eller bara kört lätta övningar som "sitt", 
"ligg", "stå" (eller vad du nu valt) och belönat med godis. Allt för det ska lätt att 
behålla fokus på hunden bakom och kunna vända om i rättan tid (när hunden är 
passiv!) för att belöna passiviteten med aktivitet. Öka nu svårighetsgraden genom 
att leka med hunden framför dig. Genom att dra upp aktivitetsnivån blir det ofta en 
större utmaning för hunden bakom dig att förhålla sig passiv. Reglerna är dock 
desamma, du vänder inte om förrän han lugnt inväntar sin tur.  

Steg 3. Nu behåller hundarna självkontroll och förblir passiv trots att du leker 
(kampar) med hunden framför dig. Hittills har du suttit/stått i en dörrkarm för att lätt 
kunna kontrollera (blockera med kropp/armar, putta tillbaka) hunden bakom. Nu kan 
du dock kliva ifrån dörrkarmen och träna på en mer öppen yta, som vardagsrummet 
exempelvis. Gör precis som innan, rikta endast uppmärksamheten åt den hunden du 
har bestämt dig för att träna med (starta gärna med lite lägre aktivitet på 
träningspasset till en början innan du även leker), när den andre hunden förblir passiv,   
vänd om och träna med honom. Skulle hunden misslyckas, ta bara lugnt men bestämt 
tag i halsbandet och led honom tillbaka till hans plats, bakom dig. Gå tillbaka och 
träna med den första hunden och ge honom en till chans att uppvisa lugn och 
tålamod.  

Steg 4. När hundarna fixar att artigt vänta på sin tur trots att du står på en mer 
öppen yta är det länge inte lika viktigt att den hunden som ska invänta sin tur behöver 
vara bakom dig. Att du riktar din uppmärksamhet åt den andre hunden bör nu vara 
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signal nog att hunden ska förbli passiv och vänta på sin tur. Om inte, ta lugnt men 
bestämt tag i halsbandet och flytta tillbaka hunden till sin plats (utan att säga något).  

Steg 5. Utveckla hundarnas självkontroll och passivitet genom att även träna 
utomhus, börja gärna på ett begränsat område, typ en rastgård eller liknade så du har 
mer kontroll. När hundarna gör bra val och väntar på sin tur kan du även träna på 
mer öppna områden, så länge hundarna håller fokus på dig och inte uppvisar intresse 
för sin omgivning det vill säga. Håll alltid dina hundar säkra! 
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