
HOBBY

5 TIPS TILL EN
BALANSERAD
VARDAG
Från Äventyrliga tassar

Vardagliga saker
Det här gör du troligen varje dag med din hund. Till exempel:
Små tricks(vacker tass, fånga godis, snurra, slalom, buga),
vardagslydnad(sitt, ligg, stanna kvar, inkallning),
aktiveringsleksaker(köp eller gör egna av toarullar,
kartonger, muffinsform m. bollar), godissök(göm godis
hemma, i barken på träd, gör ett litet spår), lek, tugga ben. 
Detta kan vi göra dagligen.

MOTION

Anpassat till ålder/ras
I motion kategorin ingår så klart koppelpromenader men en
viktig del är möjlighet att få röra sig fritt (utan koppel eller i
långlina). Vissa hundraser/individer har ett stort behov av
att få sträcka ut sig. Tips: Ut i skogen och kliv av stigen! Där
får hunden verkligen jobba i ojämn terräng och lyfta på
tassarna. (undivik helst stressiga bollkastar lekar)

ARBETE

Alla hundar mår bra av arbete!
Välj gärna ett arbete som hunden är avlad för att utföra för
att ge bästa berikning i hundens liv. Detta ska vara något
som tar lite längre tid att utföra och som gör hunden trött.
Arbetet utförs ca 1-2 gånger/vecka. Ex. spår, sök, klövja,
simma, agility, lydnad. 
Hur du utför personspår hittar du på nästa sida

KRAVLÖS
SAMVARO

Ge hunden din fulla
uppmärksamhet
Att kravlöst umgås. Inga förväntningar på prestation och
förbud. För att de ska fylla sin funktion ska denna tid inte
vara något vi gör i förbi farten, utan ge hunden din fulla
uppmärksamhet en liten stund om dagen med klapp, kel
och mys. Ett bra sätt att göra det på är att sätta sig/lägga
sig på golvet och bara vara tillsammans. Eller stanna upp
utomhus och sitt och spana på en stubbe tillsammans

VILA

Ge din hund
tid att vila också
Det är lätt att överstimulera sin hund. Nästan alla hundägare
känner att de kunde göra mer för sin hund och har dåligt
samvete för att man inte sysselsätter dem mer. Det här leder lätt
till överstimulans. Hundar som är överstimulerade kan uppvisa ett
stressat beteende. Ett beteende som lätt tolkas som att de har
förmycket energi och behöver göra av med mer. För att undvika
överstimulering och för att få tid att smälta intryck och återhämta
sig är det bra med vilodagar. På vilodagen gör vi just ingenting,
endast rastningsrundor. 1-2 vilodagar i veckan är precis lagom.

Hoppas du blev inspirerad!



PERSONSPÅR
Hur man utför ett enkelt personspår

Lycka till!

Låt inte hunden se på när du lägger spåret. Spåret
läggs helst i skogen.

1. Stampa upp en liten yta i marken(så stor som
dina två fötter) där starten är. Du sätta en käpp
eller annan markering för att veta vart det börjar. 

2. Gå nu rakt fram i 25-50 meter (de första
gångerna) och där spåret slutar lägger du ett
tuggben eller ett större kex, gärna i kartong om
hunden gillar att öppna. Sedan kliver du bort från
avslutet och går i en stor båge tillbaka.

Låt spåret ligga minst 15 minuter till en timme.

3. Hämta hunden. Använd spårsele och långlina så
hunden får en tydlig signal för arbete. 

4. Visa sedan uppsparket för hunden och följ efter.
Beröm massor i slutet!


