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Inki&Kaksi (11 år) tävlar 
rallylydnad avanc.klass 

 Inki&Yksi (3½ är) var med på 
2012 års SM i spår – plac.12 

 
Jag har tränat och tävlat med hundar i 40 år och gör så fortfarande. Jag blev lärare i Hundtjänst 1975 
– samma år som jag och Elbogens Jill vann SM i sök i Göteborg. Jag har hittills deltagit vid 16 SM och 
har tagit medalj i alla bruksgrenarna. Ni ser mig och nuvarande hundar på bilderna ovan. 
   1985 skrev jag och min man Roland tillsammans SPÅRHUNDEN, SÖKHUNDEN och 
RAPPORTHUNDEN på uppdrag av SBK. Senaste omarbetningen av dessa böcker skedde 2007 i och 
med regelrevideringen. 1989 kom den s.k. HulT-boken - HUNDuppfostran&lydnadsTRÄNING - med 
allmänlydnad och tävlingslydnad sida vid sida. Boken blev mycket populär som kursmaterial 
tillsammans med alla sina arbetsplaner. 
  
 

 

 
1989 startade jag och Roland ett eget förlag - SRI Publication AB. 1992 blev det för 
mycket för mig att både jobba som säljare på en internationell marknad och att sköta 
egna firman. Jag valde och har sedan dess varit sysselsatt med utveckling av 
böckerna, inspelning av filmer tillsammans med Roland och att åka utomlands och 
föreläsa och hålla ledarutbildningar mestadels hos SBK-klubbar. Och så fortsätter det... 
Boken ALLMÄNLYDNAD finns idag på 9 olika språk och den utvecklas hela tiden och 
får komplement i form av arbetsplaner för kursverksamhet på olika nivåer. Böckerna 
om näsarbete spår, sök och rapport ger klubbar kursmaterial även för brukset. 

 
1995 delades HulT-boken i två delar och blev till böckerna ALLMÄNLYDNAD – som jag skrivit 
tillsammans med Anne-Marie Folkesson – och TÄVLINGSLYDNAD, som i senare upplaga 
kompletterats med en DVD om Lydnadsklass I och II. 
   2007 kom så – äntligen – boken BRUKSLYDNAD med tillhörande DVD Appellklass lydnad, som 
kompletterar det kurssystem som jag byggt upp kring våra böcker, arbetsplaner och filmer.  
   2009 kom nya filmen ALLMÄNLYDNAD som visar SBK:s allmänlydnadspass, inlärning och träning 
med valp samt olika övningar – individuella, i par och i grupp. Säljs tillsammans med bok och 
arbetsplan i ”paket”. 2011 kom så Mentalbeskrivning Valp och Arbetsplan för instruktörsutbildning i 2 
steg. 
   Vi har i våra böcker och filmer en röd tråd – målbildsträningen. Ordet sätts i centrum, så att 
hunden lär sig förknippa ordet/ljudet med en belöningsbild. Efter ordkontroll och störningsträning och 
träning av ”sagt ord gäller” kommer hunden ihåg bilden och den blir ”lydig”. Träningssättet gäller vad 
som än tränas och därför är det enkelt för kursdeltagare att ta till sig. I och med att alla ord belönas blir 
hunden intresserad av att lyssna, även om den har något annat ”trevligt” framför sig. Steget mellan 
allmänlydnad och tävlingslydnad underlättas betydligt med denna inlärningspedagogik.  För hunden är 
det ju ingen skillnad – ord som ord … och ordkedja. 

Fyrklövern är vår symbol för aktiviteter att variera samspelet mellan ägare och hund för att 
skapa god relation och för att kunna belöna varierat och attraktivt för hunden. Ängeln och Spegeln är 
symbolerna som har hjälpt mig att förklara ”ett och annat” om oss hundägare när vi blir irriterade… Det 
är ju aldrig hundens fel att inte vi gillar det den ibland gör …  
   Mina föreläsningar och ledarutbildningar är mycket uppskattade och jag försöker hjälpa så många 
klubbar jag bara kan med att bygga upp deras kurs- och tävlingsverksamhet med hjälp av det 
kursmaterial jag lagt ner tid och tankeverksamhet på och som fungerar mycket bra. 
   Jag ser fram emot att träffa alla er hundägare och ledare, som jag ännu inte träffat.         Inki Sjösten 
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