
Hit! Hala in... 
Hit hala in är en övning som kan göras var som 
helst hur som helst redan från början. Den lär 
hunden att vända om och komma in till dig på 

inkallning signal oavsett miljö och störning. 
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Hit hala in är en övning du kan göra varje gång 
hunden är kopplad. Det är just kopplet som 
tillåter dig att kunna göra övningen i vilken 
miljö som helst och även i situationer där 

hunden är intresserad av annat. Övningen 
lämnar inget utrymme för oönskat beteende! 

Träningsplan 
Steg 1. Ha hunden i koppel och börja bara att gå, låt hunden gå och nosa och göra 
sitt. Börja med att förbereda en "inhalning" genom att spänna upp kopplet (inte så 
hunden märker det! Se bara till att kopplet inte hänger slappt i en båge), ge sedan 
inkallning signalen. Omedelbart därefter tar du ett nytt tag längre ned på kopplet och 
drar emot dig samtidigt som du börjar röra dig bakåt. På detta sätt vänder du med 
kopplets hjälp upp hunden mot dig. Fortsätt att med snabba små steg röra dig bakåt så 
hunden får springa in till dig. I den sekund du har hunden vänd mot dig startar festen, 
beröm glatt och medan du rör dig snabbt bakåt placerar du belöningshanden intill 
sidan av ditt ben så hunden kan springa rakt in till din sida och äta godbitar.  
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Steg 2. I detta steg kan du till fördel belöna med leksak om din hund uppskattar det. 
Istället för att backa, variera med att själv vända om och springa så hunden får jaga 
ifatt din sida. Leksaken har du hängandes vid sidan så hunden med lätthet kan gripa 
den när han kommer ifatt dig. Lek med din vän! 

Viktigt! När du vänder om hunden, ryck ej i kopplet! Ta bara ta en tag längre ned 
på kopplet och dra (ej ryck!) mot dig samtidigt som du backar bakåt. Det ska bli en 
vändningen med hjälp av kopplet, inget knyck som slänger hunden om. Använd 
gärna ett lite bredare halsband (inget stryp eller halvstryp!) när du gör den här 
övningen. Vid de tillfällen när hunden inte kan släppa en störning utan hänger kvar 
vänd ifrån dig trots att du har kallat och backar bort, fortsätt att backa så ni hela tiden 
ökar avståndet till störningen. Hunden kommer att så småningom vända upp mot dig 
när avståndet är tillräckligt stort till störningen, fortsätt då bara övningen som vanligt 
och belöna in till din sida. 
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