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Ett reportage, det 

andra i serien av 

tre, från Hund-

gruppens måndags-

träningar i Allmän 

Lydnad 

För ytterligare information 

sök på www.gålö jakt & 

kursgård/Face Book 

Träningen som sker i 

Svenska Jägareförbundets 

regi på Gålö Jakt- och 

Kursgård hålls av 

Hundgruppen varje måndag 

och är öppen för alla. Ingen 

föranmälan och inga 

förkunskaper krävs. 

Som nämndes i 

föregående reportage så 

kommer det att skrivas tre 

reportage från Hund-

gruppens måndags träningar 

i allmänlydnad  och som 

genomförs under våren. 

Detta avsnitt och nästa 

kommer att handla om  

Lydnadsklass 1. 

På frågan från 

instruktörerna Paul och 

Daniel om det 

skulle vara kul att 

köra ett ”Kulprov” 

enligt Lydnadsklass 

1, så blev det klart 

positivt jaaa från 

deltagarna. Vi gick 

igenom momenten 

måndagen den 1 

juni, sedan har vi 

tränat själva fram 

till den 8 och 15 juni på 

Hundängen ,med sikte på 

”Kul”-prov den 22 juni.  

Det här med att träna 

själv, det är det som är hela 

grejen men inte alltid så lätt 

att få till. Om jag talar om 

mig själv, så blir det lätt att 

man skjuter på den egna 

träningen, det är alltid något 

som kommer emellan. 

Och det är ett 

stort misstag. Att gå 

på hundkurs eller 

hundträning är att få 

grunden, lära in och förstå 

varför man skall agera på 

ett vist sätt när man tränar. 

Sedan är det hemma -

träningen som skall ge 

resultat….. (Mina egna 

reflektioner) 

Vilka är Paul och 

Daniel? De är de två 

instruktörerna som ansvarar 

för planering och genom-

förande av Gålö Jakt- och 

Kursgårds hundtränings-

verksamhet. Både Paul 

Waserbrot (samordnare) 

och Daniel Fredriksson har 

en gedigen bakgrund och 

erfarenhet från 

hundinstruktörsverksamhet. 

En utförligare presentation 

av Paul och Daniel kommer i 

senare artikel. 

Paul med Kobbe och 
Möngke  

Daniel med Gibson   



Lydnadsklass 1 
vad är det och vad innebär 

det hela. Lydnadsklass 1 är 

en av fyra klasser 1-3 samt 

Elitklass som är framtagen 

av Svenska Brukshunds-

klubben 

Det hela handlar om att få 

hunden att lyda dvs. göra 

som man säger, vill, 

önskar hoppas och 

drömmer om ……. 

I respektive klass är det 

ett antal moment som 

ekipaget skall genomföra 

och där en bedömning sker i 

varje moment enligt ett visst 

poängsystem (Koefficienter) 

Se tabell i bilaga 1. 

Momenten är i kortform: 

1 PLATSLIGGNING (2 min) 

Lägga hunden, lämna 

hunden 2 min, gå tillbaka. 

2 TANDVISNING 

Domare skall kunna 

kontrollera hundens bett. 

3 LINFÖRIGHET (med slakt 

koppel) Ja det vet ni säkert 

vad det innebär ”enkelt” 

eller hur. 

4 PLATSLÄGGANDE 

Under gång kommendera 

ligg och fortsätta gå, gå 

tillbaka sätta upp hunden. 

5 INKALLNING  

Sätt hunden gå ca 5 m kalla 

in hunden. Att få inkallning 

att fungera är för en 

jakthund är det mest vitala 

för att kunna bedriva en 

ordnad jakt, men som ni 

förstår och som ni säkert 

provat på ett bland det 

svåraste att få att fungera 

b.la beroende på störning. 

6 STÄLLANDE 

Under gång ställa hunden, få 

den att stanna-stå fortsätta 

10 m vänd tillbaka till 

hunden på order från 

tävlingsledaren. 

7 APPORTERING (utförs 

sittande vid förarens sida) 

Hunden ska 

ta föremål 

på ”apport” 

och hålla 5 

sek. 

 

Kanske inte detta man 

önskar. 

8 Hopp över hinder 

På lämpligt avstånd från 

hinder, kommendera hopp, 

hit. 

Måndagen den 15 juni 

var sista gemensamma 

träningen nu är det en vecka 

kvar för egen träning, tills 

måndagen den 22 juni då 

provet sker.  

Kvällen flöt på som 

vanligt, var och en fick 

möjlighet att träna extra på 

de moment som de tyckte 

behövdes nötas extra på. 

Vissa av momenten ex. 

ställande, har en del av 

hundarna aldrig tränat på, så 

det blir helt nytt för både 

deras förare och dem själva.   

 För egen del så var det 

just ställande som vi aldrig 

tränat på och platsläggning 

som vi tränat på men som 

inte sitter alla gånger.  

För er som önskar läsa 

på inför provet, så finns 

reglerna i bilaga.  

Då kör vi lite ”fot” gång, 

fungerar bra tills ”nu sticker 

jag tjohej”. Så där ja, jycken 

borta ca 3 min. Det här med 

tid är som ni vet beroende 

på situationen relativt ”tid är 

annars exakt” i detta läge är 

3 min en lång tid. Med hans 

fart har han ca 1 min ned till 

den första trafikerade 

vägen….. Hej här är jag igen, 

kul att se dig Husse, hm.  

På med kopplet och nu 

strama tyglar, duktig kille, 

braa nu är vi tillbaka i 

ordningen. Ligger fint i 

Platsliggning -hit, neej med 

koppel på så bär det av igen 

snett ut åt höger, husses 

kommandon ”hörbarhet 

nolla”, minuterna går. Vid 7 

min så är Husse inte så lugn 

längre, han brukar inte vara 

borta så länge, han hade 

kopplet på också. Dags att 

knata iväg. Hunnit en bit upp 



i skogen så ropar en av 

deltagarna här kommer han! 

Ivrigt tittar han sig om får 

syn på mig när jag visslar 

kommer spikrakt till mig på 

min vänstra sida och pang i 

backen, hemma Husse! 

Jag har tidigare nämnt 

det här med Inkallning -den 

dag det sitter skall han få 

mycket XXL godis. Och jag 

skall som Peter Harrysson 

brukar säga ”ta något gott”. 

För er som kanske 

läser dessa reportage ta 

chansen att dyka upp på de 

helt öppna måndags-

träningarna, ingen 

föranmälan, inga 

förkunskaper instruktörerna 

anpassar efter respektive 

hund.  

  SE mer på hemsidan Gålö 

Jakt-& Kursgård/ 

Aktiviteter/Hundgruppen 

och Facebook. 

Samordnare Hundgruppen: 

Paul Waserbrot 

070-308 86 60 

paul@poindog.se 

Lycka till den 22 juni. 

Se bilaga regler nästa sida. 

Text & Foto 
O. Sune Bodin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga regler:  

Paul Waserbrot 

LYDNADSKLASS I 

1. PLATSLIGGNING (2 
min.) 
- Koppla loss, stoppa undan 
kopplen - Lägg hundarna - 
Lämna hundarna - Helt om 
halt - 2 min. Tiden ute, gå 
tillbaka till hundarna - Sätt 
upp hundarna - Momentet 
slut, koppla hundarna.  
Förarna lägger hundarna med ca 

7m mellanrum, går iväg 10 m 

och stannar väl synliga för 

hundarna. När föraren lämnar 
hunden får kommandot ”Stanna 

kvar” användas. 

2. TANDVISNING  

Obligatoriskt moment.   
Hunden skall vara kopplad och i 

utgångsställning. Domaren skall 

utan svårighet kunna kontrollera 

hundens bett. I bedömningen tas 

hänsyn till hundens allmänna 

uppträdande.  

3. LINFÖRIGHET (med 
slakt koppel) 
- Framåt marsch - Höger 
om marsch - Helt om halt - 
Framåt marsch - Helt om 
marsch - Vänster om 
marsch - Gör halt - Framåt 
marsch - Helt om marsch - 
Språng marsch - Vanlig 
marsch - Helt om halt - 
Momentet slut. 

Hunden förs i fritt hängande 

koppel och skall villigt och rakt 
följa föraren, gående invid 

dennes vänstra sida med 

huvudet eller bogen i jämnhöjd 

med förarens knä. Linförighet 

skall prövas i vändningar och 

halter i vanlig marsch. Hunden 

ska även prövas under rak 

språngmarsch där märkbar 

tempoväxling ska föreligga. Då 

föraren gör halt, skall hunden 

utan kommando inta 

utgångsställning. Vid nytt 

marschanträde och vid 

förändring av gångart får 

kommandot upprepas. 

4. PLATSLÄGGANDE  
- Framåt marsch - 
Kommendera (ligg) - Helt 
om halt - Gå tillbaka till 
hunden - Sätt upp hunden - 
Momentet slut. Momentet 

inleds med fritt följ. På  

 

 

kommando eller handtecken skall 

hunden snabbt lägga sig. 

Platsläggande utförs under gång 

utan att föraren stannar. Föraren 

fortsätter ca 10 m, gör helt om 

halt och återvänder sedan till 

hunden på order av 

tävlingsledaren. 

5. INKALLNING  
- Föraren framåt marsch - 
Gör helt om halt - 
Kommendera (hit) - 
Momentet slut. 
Hunden lämnas i sittande 

ställning varefter föraren på 

tävlingsledarens order går ca 15 

m i anvisad riktning. Innan 

föraren lämnar hunden får 

kommandot ”Stanna kvar” 

användas. På tävlingsledarens 

order inkallas hunden. 

6. STÄLLANDE 
- Framåt marsch - 
Kommendera (stå/stanna) - 
Gör helt om halt - Gå 
tillbaka - Sätt hunden - 
Momentet slut 
Momentet inleds med fritt följ. På 

kommando skall hunden snabbt 

ställa sig. Stående utförs under 

gång utan att föraren stannar. 

Föraren fortsätter ca 10 m, gör 

helt om halt och återvänder 

sedan till hunden på order av 

tävlingsledaren. 

7. APPORTERING (utförs 
sittande vid förarens 
sida)  
- Håll fram föremålet - 
Kommendera (apport) - (5 
sek) - Ta föremålet - 
Momentet slut. 

Hunden i utgångsställning. 

Hunden skall på kommando gripa 

en apportbock av trä som av 

föraren med höger hand räcks 

fram mot hunden. Hunden skall 

hålla apportbocken ca 5 sek. 

Därefter skall föraren, efter order 

av tävlingsledaren, kommendera 

hunden att avlämna 

apportbocken. 

8. HOPP över hinder  
- Ställ upp på lämpligt 
hoppavstånd - Lämna 
hunden och gör Helt om 
halt på lämpligt avstånd på 
andra sidan - Kommendera 
(hopp) - Momentet slut. 
Hunden lämnas i sittande  

 

 

ställning på valfritt avstånd från 

hindret. Föraren ställer upp på 

valfritt avstånd på motsatta 

sidan i riktning mot hindret. 

Innan föraren lämnar hunden får 

kommandot ”Stanna kvar” 

användas. På förarens 

kommando skall hunden hoppa 

fritt över hindret och inta 

utgångsställning. Hindret skall 

vara täckt och hopphöjden vara 

densamma som hundens 

mankhöjd, avrundad till 

närmaste 5 cm. På begäran av 

föraren kan höjden sättas högre, 

dock högst 1 m. 

KOEFFICIENTER 

Lydnadsklass I 

MOMENT KOEFF. 

Platsliggande 4 

Tandvisning 1 

Linförighet 4 

Platsläggande 2 

Inkallning 2 

Stående 3 

Apportering 1 

Hopp över 
hinder 

2 

Helhetsintryck 1 

Summa 20 

160-200 poäng=1:a pris , 140-
159.5 poäng=2:a pris  

100-139.5 poäng=3:e pris 

 


