
Bowlingleken 
I den här leken lär sig hunden att snabbt slänga 

sig om och springa emot dig på din 
inkallningssignal. Det är en lek med mycket 

action där vi får in "lek effekten" även med mat 
som belöning. 
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Att få upp hundens aktivitetsnivå i 
bowlingleken gör honom mer störnings tålig 

och det ökar även värdet på belöningen.  
Träningsplan. 

Ha ordentligt med godbitar redo, något färskt som inte smular när de bowlas längs 
marken. Ha lagom stora godbitar redo i båda händerna och se till att ni står på ett 
plant underlag där hunden med lätthet kan se godbitarna rulla iväg.  

Steg 1. Börja med att att busa upp hunden innan du bowlar iväg en godbit åt sidan, 
hetsa på hunden att snabbt springa ifatt godbiten genom att hejja "ta den!" Så fort 
hunden kommit ifatt godbiten och plockat upp den tjoa loss ordentligt så hunden 
snabbt vänder om mot dig igen. Rör dig bort från hunden små springandes och när 
hunden nästan är ifatt dig, bowla iväg ytterligare godbit som hunden får jaga efter. 
Upprepa tills hunden springer med fart och entusiasm fram och tillbaka jagandes 
efter godbitarna. 

Steg 2. När hunden är riktigt inne i leken och snabbt jagar efter godbitarna, sluta! 
Stanna bara upp och invänta tills hunden söker upp dig och tar kontakt. Så fort 
hunden tittar upp på dig (tar ögonkontakt) startar du upp leken igen. Bowla iväg en 
godbit och tjoa "ta den!" Låt hunden komma in i leken igen innan du upprepar 
stoppet. 

Steg 3. Nu springer hunden snabbt efter godbitarna, gör snabba vändningar och 
söker omedelbart upp dig ifall du stoppar leken. Dags att lägga in inkallningssignalen. 
Inkallningssignalen läggs in i den sekund hunden plockar upp godbiten från 
backen. Förövrigt fortsätter leken som vanligt. 
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