
 

Jakthundslydnad 
 
Skaraborgs taxklubb arrangerar jakthundslydnad med start 12 augusti kl. 18.00. Platsen för kursen är 
Kjells Vapen i Götene. Det blir sex kurstillfällen och antalet deltagare är satt till åtta stycken. Kursen 
kommer att hållas följande datum:  12 augusti 19 augusti 
   26 augusti  2 september 
    9 september 16 september 
 
Kursen ”4 lätta steg” är en grundutbildning i lydnad och bygger på en bra relation och samförstånd 
med sin hund. Det är Barbro Börjesson som tagit fram träningsmetoden; "4 lätta steg", vilken innebär 
att hunden och ägaren ska lära sig att kommunicera. Barbro Börjesson är bl.a. känd från SVT’s program 
”Godkväll”. Hon har också skrivit flera böcker om hur man ska lyckas med sin hund. Barbro Börjesson 
menar att vägen till bra relation mellan hund och förare sker enligt fyra steg: 

• Första steget: Följ mig – hunden ska följa sin förare! 

• Andra steget: Viktigt ord – att lyda 

• Tredje steget: Nu ska vi leka! Regler för lek 

• Fjärde steget: Hantering – Kroppskontakt  
 

Kursmål 
Att hundägare ska kunna kontrollera hund under vardaglig hantering. 

• Hunden ska följa sin förare  

• Hunden ska kunna gå i koppel utan att dra 

• Hunden ska ha lärt sig sitt, stanna kvar och inkallning 

• Ägare och hund ska kunna leka med varandra  

• Ägare och hund ska kunna koppla av tillsammans  

• Hunden ska kunna fungera tillsammans med andra hundar och andra människor 

• Hundägare ska ha verktyg för att kunna fortsätta att träna sin hund efter avslutad kurs 
 

Utrustning:  Oömma kläder, fika, koppel, dressyrlänk och 10 meters lina 

Vaccination:  Du måste kunna visa att din hund är vaccinerad vid kursstart, ta med intyg 

Kostnad:  1 200 kr betalas till Skaraborgs Taxklubb BG 5600-6497 (kursbok ingår) 

Kursledare:  Maria Nordström, tel. 070-890 74 80, e-post: maria.e.nordstrom@gmail.com  

Tänk på:  Med tanke på SKK’s anvisningar och restriktioner ska inte hundverksamhet föregå för 
fler än 10 personer. Därför gäller en person per hund. Vi kommer att hålla avstånd. Ta 
med egen handsprit. Känner du dig förkyld eller på annat sätt sjuk? Stanna hemma!  

Anmälan: görs till Maria Nordström, tel: 070-890 74 80 eller e-post: maria.e.nordstrom@gmail.com 
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