
 Utbildning med Inki&Stefan  
 
Mål för vår utbildningsdag och för kurserna i klubben framöver 
Hur ledare och kursdeltagare lär sig förstå vad kurslitteraturen innebär samt hur man 
lär sig träna sin hund på ett positivt och effektivt sätt. 
Hur kurs/cirkelledare kommunicerar med kursdeltagarna på ett målinriktat sätt. 
Hur hundar lär sig förstå våra ord och lyder oss glatt och villigt. 
 
Hur används ett komplett kursmaterial dvs. bok + arbetsplan + DVD? 
Kort presentation av SRI:s kursmaterial kopplat till Studiefrämjandets ideologi – 
folkbildning. Vad är målbildsträning? Hur använder man Frågebatteriet? Hur 
utbildar klubben fler ledare/instruktörer. Hur kan vi organisera HUS? 
 
Att skapa god relation mellan hund och ägare resp. mellan ledare och 
kursdeltagare – likheter och skillnader 
”Fyrklövern” - socialt, mat/godis, kamplek, jaktlek. Om ”ängeln” och ”spegeln” som 
pedagogiskt verktyg när vi tränar hund. 
 
Hur hunden lär sig vilja höra vad vi säger?  
Hur når vi fram till kursdeltagaren med vårt budskap? 
Hur kan vi omprioritera hundens sinnen så att hörseln blir aktiv mot oss? 
Om vikten av att nå ett sinne i taget, så att vi blir tydliga. 
 
ORDinlärning – målbildsträning. Hur visar och förklarar vi detta på ett enkelt sätt? 
Hur hunden lär sig koppla ihop vårt ORD med en bestämd målbild - dvs. minnet av 
en belöningssituation.  
 
Från ORDinlärning till ”sagt ord gäller”.  
Hur bygger vi en målbild för inkallningsordet, som fungerar ”alltid”? Vi övar – enskilt, i 
par och i grupp – precis så som det går till enligt grundkursens Arbetsplan 1. 
Hur tränar vi själva och våra kursdeltagare för att bli säkra på att hunden VILL lyda 
oss – alltid? Övning av ordet KOM – ”sagt ord gäller” den s.k. ”leverpastejövningen”. 
 
Avslutning 
Svar och diskussion kring frågor som listats när vi startade. 
 
Samarbete med Stefan (bor i Linderöd) och HUS för att bygga upp en fungerande 
utbildningsstruktur enligt ”Inkis modell”. 
 
Kanske blir det lite ”brukssnack” … om någon har frågor om det - eller lydnadsklass 
 
… och så ser vi alla avslutningsvis fram emot ett nytt intressant verksamhetsår i 
Hörby Brukshundklubb. 
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