
Sorkleken 
Skapa en super belöning genom jakt & kamplek! 

Genom att väcka och koppla hundens jaktlust 
till lek med dig får du en riktigt förstärkande 

belöning som både skapar motivation och glädje. 
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Sorkleken är jaktlek med leksak fäst i snöre, 
fleccefläta eller gammal scarf. Använd något 

som är skönt att hålla i när jaktleken går över i 
kamplek! 

Ta en favoritleksak, gärna något mjukt och fluffigt, och fäst den i ett gammalt koppel 
(knyt handtaget runt leksaken så haken är i din ände av kopplet) eller något annat du 
har tillgängligt, en gammal halsduk kanske?  

Börja med att dra leksaken längs golvet så hunden kan börja förfölja sitt byte. Undvik 
ryckiga knyckiga rörelser utan dra leksaken bort från hunden istället. Tänk sig ett 
flyende djur som hunden jagar efter. Du kan springa med leksaken hängandes som en 
lång svans släpandes i backen efter dig, alternativt stå kvar på stället och snurra 
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leksaken i en stor båge runt runt. Hitta ett sätt att leka som både du och hunden 
tycker om!  

När hunden kommer ifatt leksaken och griper dem är det viktigt att du håller hunden 
i rörelse, fortsätt att röra dig och håll hela tiden ett tryck leksaken. Det vill säga, utan 
att börja rycka och knycka försöker du få tillbaka leksaken genom att dra försiktigt i 
den. När hunden tappar eller släpper leksaken är det viktigt att leksaken försvinner 
iväg längs marken igen så det blir en ny jaktsituation. Om hunden har ett bra grepp 
om leksaken och vägrar släppa (vilket är målet!) kan man hala in hunden med 
leksaken och sno den ifrån honom genom att busigt bända upp munnen och sticka 
iväg med leksaken igen. Gör det försiktigt första gångerna och utvärdera hundens 
reaktion på ditt ”rån”, målet är att hunden taggar till ännu mer och kämpar ännu 
hårdare för att hålla kvar leksaken. Om du får en motsatt effekt så uppskattar inte 
hunden denna typ av lek, inte än så länge i alla fall. 

Håll lekpassen korta, intensiva och fulla av energi! Avsluta leken genom att sno undan 
leksaken antingen när hunden tappar eller släpper den, eller genom att bända upp 
munnen på hunden (om han uppskattar denna typ av lek). Stoppa undan leksaken där 
hunden inte kan komma åt den och håll den gömd till nästa gång ni ska leka en stund. 

Skulle hunden mot all förmodan inte bry sig om den "flyende sorken" kan du 
använda dig av en belöningsficka (se bilden) som du fyller med hundens favorit godis. 
Låt hunden få en smakbit innan du sluter fickan och drar den längs golvet precis som 
med leksaken. När hunden nu förföljer sitt godis som ligger i fickan, stanna upp och 
belöna genom att öppna fickan och bjud på ett smakprov. Sedan sluts fickan och 
försvinner längs golvet igen. Lek vidare tills hunden ökar sin intensitet och börja gripa 
fickan under jakten, belöna omedelbart gripandet med att öppna och bjuda på 
godsakerna. När hunden jagar ifatt och börjar gripa belöningsfickan kan du försiktigt 
försöka dra leksaken ur munnen på hunden. Tappar hunden så försvinner den 
längs golvet igen! Håller han kvar sitt byte belönas detta med att fickan öppnas och 
han får tillgång till godiset. En bra start och inkörsport till kampleken!
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