
Bowlinglek-Följsamhet 

Den här övningen kan göras både med hunden i koppel eller lös. Var dock noga med att bara 
träna med hunden lös på säkra platser. Om hunden inte skulle jaga ifatt dig efter vändningen 
då han/hon är lös, starta träningen i koppel. 

Övningen går ut på att lära hunden att kunna gå vid din sida när du ber om det, och hålla sig 
där till han/hon får en frisignal att lämna positionen. Bra vid tex övergångsställen eller vid 
möten av andra hunden etc. 

Steg 1. 

Börja med att kasta ut en godbit ca en meter framför dig och uppmana hunden att ”ta den!”, och så 
fort hunden jagar efter godbiten, vänd på klacken och gå åt andra hållet. När hunden springer ifatt 
dig och är i höjd med din sida, stämpla ut hunden med en frisignal (ex ”varsågod”) och kasta ut en 
godbit ca en meter framför er. Upprepa genom att vända om så fort hunden ger sig efter godbiten. 
Stämpla ut med frisignalen genast när hunden kommer ifatt dig och belöna framåt. 

Steg 2. 

Nu när hunden förstått att det är lönsamt att sluta upp vid din sida är det dags att låta hunden följa 
med några steg vid sidan innan du stämplar ut och belönar framåt. Men skynda långsamt, gå endast 
några få steg med hunden vid din sida de första repetitionerna innan du ger frisignalen och kastar 
framåt. Glöm inte att vända om efter varje belöning framåt så hunden på nytt får jaga ifatt dig och 
sluta upp vid din sida igen. 

Steg 3.  

Lägg in din verbala signal (tex ”gå här”) i samma sekund som hunden sluter upp vid din sida,  
stämpla ut med frisignalen precis som i steg 2 efter några steg vid din sida. 

Steg 4. 

Nu när hunden kan gå vid din sida en bit kan du börja att förstärka följsamheten genom att belöna i 
position också. Så när hunden sluter upp vid din sida, ge signalen ”gå här” eller vad du valt för 
signal, och låt hunden gå några steg innan du belönar med en godbit medan hunden går vid din sida. 
Belöna genom att ge hunden godbiten nära ditt ben, alternativ släpp godbiten på marken om du har 
en liten hund. Låt hunden gå några steg till innan du stämplar ut med frisignalen och belönar genom 
att kasta iväg godbiten. 

Steg 5. 

Utöka successivt sträckorna ni går med några meter i taget, och belöna sporadiskt i position under 
inlärningen, och glöm inte att ALLTID stämpla ut hunden från positionen.  
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