
 
1. NACKE  

Titta åt olika håll (foto Grön 1 människa) 

 Stå med rak rygg. Håll huvudet rakt och fäst blicken framåt. Titta uppåt i 10 sekunder, nedåt i 10 
sekunder och åt båda sidorna i 10 sekunder. 

Titta åt olika håll (foto Grön 1 hund) 

Låt hunden stå eller sitta. Locka hunden att titta uppåt i 5 sekunder, titta nedåt i 5 sekunder och åt båda 
sidorna i 5 sekunder. Upprepa övningen två gånger. 

2. ARMAR  

Armsträckningar mot vägg (foto Grön 2 människa) 

Placera händerna mot en vägg eller träd i axelhöjd. Sträck ut armarna och håll hela kroppen i en rak 
position. Armarna ska vara så nära kroppen som möjligt under hela övningen. Återgå sedan mot 
startpositionen. Ju närmare du står med fötterna mot väggen desto lättare är övningen. Upprepa 
övningen tio gånger.  

Backa (foto Grön 2 hund) 

Hunden utgår från en stående position. Hunden ska backa rakt bakåt. Ett bra tips är att ha godis i båda 
händerna under inlärningen. Tänk på att hundens huvud ska ha en så neutral position som möjligt. Låt 
hunden backa i ca. 30 sekunder. 

3. CORE 

Hollow position (foto Grön 3 människa) 
Ligg ner på rygg, hela ryggen ska vara i kontakt med underlaget. Händerna placeras efter sidorna. 
Sträck benen och lyft dessa sakta uppåt, utan att svanka med ryggen. Håll positionen i 30 sekunder och 
gå sedan ner till startposition igen för att vila. Upprepa övningen tio gånger. 

Vacker tass (foto grön 2 hund) 

Hunden utgår ifrån en sittande position. Tänk på att ha ett bra underlag så hunden inte glider med 
tassarna. Hunden ska nu lyfta ett framben utan att luta sig i sidled för att kompensera med kroppen. 
Träna vartannat framben. Upprepa övningen tio gånger på varje ben. 

 

 



4. BEN 

Benböjningar (foto Grön 4 människa) 
Stå med benen i axelbredd och ryggen rak. Sätt händerna framför kroppen eller vid sidan av huvudet 
och sänk dig själv långsamt ner mot marken så långt du kan. Återgår till startposition. Upprepa 
övningen tio gånger. 

Sitt till stå (foto Grön 4 hund) 
Hunden ska ställa sig upp från sittande position utan att kliva fram med framtassarna. Använd gärna en 
target för att fixera frambenen. Återgår till startposition. Upprepa övningen tio gånger. 

5. RÖRLIGHET 
 

Sidledsförflyttning (foto Grön 5 människa)  

Håll ut armarna och gå i sidled så att benen korsas med vartannat ben framför tio steg. Fäst blicken 
långt fram så att kroppen håller en rak position. Upprepa övningen två gånger, en gång till vänser och 
en gång till höger. 

Snurra runt (foto Grön 5 hund) 
Hunden ska snurra runt sin egen kropp åt båda hållen. Viktigt att hunden utför denna övning långsamt 
till en början. Låt hunden snurra ett varv motsols och ett varv medsols. Upprepa övningen fem gånger 
åt varje håll. 

 

6. EXPLOSIVITET/SNABBHET 
 

Klara färdiga gå. (foto Grön 6 hund och människa) 

Lämna hunden sittandes eller ståendes. Placera ut ett föremål ca. 40 meter bort. Gå tillbaka mot din 
hund och halvvägs tillbaka ropar du på hunden, försten fram till föremålet har vunnit. Upprepa 
övningen två gånger. 

 


