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Nu är de här!
Vilka då? Jo hös-
tens kurser! Botani-
sera och anmäl dig 
till kurser i lydnad, 
spår eller nosarbete 
eller varför inte tips 
& tricks? Alla kurser 
hittar du på hemsi-
dan: svenskahund-

klubben.se/sodertalje och fliken kurser.
    Välkomna till en givande och aktiv höst med din 
hund! Antingen i spårskogen, på grusvägar eller på 
planen vid klubbstugan i Bastmora.

Välbesökt lydnadsträning
Den öppna lydnadsträningen som har genomförts 
på måndagar i juni har varit välbesökt med ett 20-tal 
ekipage varje gång. På egen hand, eller med hjälp 
av kunniga instruktörer har träningen handlat om 
rally, tävlings- och allmänlydnad.
    Att träna i grupp är alltid stimulerande och planen 
i Bastmora är stor så det går fint att hålla avstånd i 
dessa coronatider.
    Nu görs en paus med instruktörerna på plats, men 
givetvis är alla välkomna att träna på egen hand i 
Bastmora. 

Belöna med rätt tajming
Den här dagen när Mantrailing-gruppen träffa-
des låg fokus på belöningsteknik och rätt taj-
ming. Men innan dess skulle gruppen bland an-
nat koncentrera sig på spår och diskriminering.

På frågan om vad ett spår är för oss människor kom 
svaren först lite tveksamt: nedtrampad natur, av-

brutna kvistar och 
fotavtryck. Det var 
några av svaren. 
Hur kan man då 
se i vilken riktning 
spåren går? Isätt-
ningen av foten, 
tydligare avtryck 
av hälen eller av-
brutet gräs, var 
andra förslag.
   Instruktören 
Conny Åkerblom 
återkommer ett 
flertal gånger un-
der dagen om hur 
viktigt det är att 
förstå hur spåret 
ter sig för hunden 
samt vikten av att 

bryta ner träningen i små enskilda delar för att ge 
hunden rätt erfarenhet. Det vill säga att det är per-
sonvittringen som leder till ett lyckande.
    – Och minimera våra egna misstag, tillägger 
han. Tänk först, agera därefter. Tänk även på att 
hunden ”ser” i första hand med nosen, därefter 
kommer hörseln och sedan synen. 
    Han poängterar även värdet av att hålla nere 
farten i spåret. Att ge hunden en chans att analy-
sera spåret såväl vid upptaget som i det fortsatta 
spårarbetet.
    – Motivationsnivån hos hunden ska vara hög 
och stressnivån lagom för det som ska utföras. 
Energin ska ligga på det ni och hunden ska göra i 
spåret. Därför är det så viktigt att belöna vid exakt 
rätt tillfälle.
    Det är skillnad på positiv och negativ förstärk-
ning. Den positiva förstärkningen är belöningen. 
Det kan vara en leksak, godis eller en social berö-
ring. Alltså allt som gör spårarbetet lustfyllt och kul.
    Den negativa förstärkningen leder till undvikan-
de och innebär i förlängningen att hunden vill und-
vika obehag. En upplevelse av att något blev fel 
som genast måste vändas till något positivt. Den 
negativa förstärkningen får inte blandas samman 
med bestraffning. Då utsätts hunden för ett kraftigt 
obehag för att avbryta ett oönskat beteende och 
där måste ägaren/föraren vara mycket observant 
och utgå från hundens reaktioner. 
    – Vi ska ge hunden goda erfarenheter från det 
som lyckas. Ju oftare vi kan ge en positiv förstärk-
ning, desto mer skapar vi det rätta beteendet, 
menar Conny Åkerblom. För att nå framgång krävs Marie-Louise Clöve, Lotta Roos, Charlotte Hermansen, 

Roland Lönnerbro och Mikael Brodin är några av deltagarna i 
Mantrailing-projektet.

Cionny Åkerblom leder Mantrailing-
gruppen.



mängdträning, många 
små bitar i taget, som se-
dan sätts samman. 
    Under teoripasset ta-
lade han även om dis-
kriminering. Målet är att 
hunden ska känna igen 
en viss doftbild och diskri-
minera alla andra dofter. 
För att nå dit krävs god 
timing och snabbhet med 
belöningen.
    Efter pausen blev det 
utomhusövningar där 
deltagarna fick öva belö-
ningsteknik utan hund. Att 
belöna vid exakt rätt till-
fälle när hunden markerat 

föremålet. En teknik som utövades med en kong i 
en lina som snabbt sänktes ned mot marken och 
precis när den landade skulle den andra kongen 
kastas mot den och träffa. En inte alldeles lätt öv-
ning.
    Mantrailing-gruppen fortsätter sin gedigna och 
mycket grundliga inlärning om spårarbete och allt 
som påverkar spåret. 

Vätskeersättning för hund
Under varma sommardagar är det speciellt viktigt 
att hålla koll på hunden så att den inte får värme-
slag. En hund som arbetar hårt hässjar och förlorar 
vätska, men inte salter på samma sätt som till ex-
empel en svettandes människa eller häst gör.
Recept på vätskeersättning för hunden:
• 1 liter vatten
• 1 matsked druvsocker eller honung
• 1 tesked salt
    Om din hund även får i sig mat, tänk på att salt 
även finns i maten och att hunden då även behö-
ver vanligt vatten utan salttillsats.
     En hund behöver normalt sett cirka 0,5 deciliter 
vätska per kilo kroppsvikt och dygn. Vid vätskeför-
lust kan hunden behöva dubbelt så mycket, säger 
leg vet Klara Ringborg.
    Kontakta alltid veterinär vid försämrat allmäntill-
stånd:
• Om din hund svalt ett främmande föremål
• Om din hund kräks vatten trots att den bara fått 

små mängder vatten i taget
• Om du har en valp eller gammal hund
• Om kräkningarna eller diarrén är blodblandad 

eller svart
• Om hunden fortsätter kräkas/ha diarré trots 

skonsam kost i små portioner
• Om problem med kräkningar eller diarré är 

återkommande      
     Källa: Agria

Hund i varm bil
Det har påpekats många gånger om hur farligt det 
är att lämna hunden i bilen en varm sommardag. 
Den blir snabbt en dödsfälla! Därför kommer här en 
påminnelse! 
    Även om det är tidigt på dagen, molnigt och 
temperaturen aldrig stiger över 25 grader kan det 
snabbt bli plågsamt varmt i bilen. Hundar svettas 
inte som vi människor och blir lätt överhettade. 

Checklista för att hunden ska må 
bra på resan
Vid långa bilresor, kör tidigt på morgonen, eftermid-
dagen eller kvällen, när solen inte står som högst.
Se till att hunden har tillgång till kallt, färskt vatten. 
Stanna ofta och rasta hunden, gärna vid en sjö så 
att hunden kan svalka sig.
    Om du måste lämna hunden i bilen en kort stund, 
tänk på att solen förflyttar sig snabbt. Bilen som 
nyss stod i skugga kan plötsligt stå mitt i solen.
    Om du har en kombi – installera grindar eller en 
bur så att du kan öppna bakluckan och låta hunden 
få frisk luft när du stannar till.
    Packa inte bilen så full att lufttillförseln stryps bak 
till hunden. 
    Bind aldrig hunden i bilens stötfångare, dragkrok 
eller liknande – om du plötsligt måste flytta bilen 
eller åka vidare kan det sluta mycket olyckligt!

Källa: SKK

Pass upp för algblomning
När vissa alger eller bakterier förökar sig i stora 
mängder kallas det för algblomning. Algblomning 
förekommer både ute till havs, vid kuster och i sjö-
ar och vattendrag. De uppträder främst under hög-
sommaren och hösten.
    Hundar och andra husdjur är extra känsliga. Ofta 
för att de är mindre. Är hunden orolig, darrar, kräks 
och vinglar efter badutflykten? Kontakta omedelbart 
veterinär om det finns misstankar att hunden fått 
algförgiftning. 
    Förgiftningen gör att både lever och njurar slås 
ut med urinförgiftning, gulsot och dödsfall som följd 
om inte veterinärvård sätts in mycket snabbt.Myck-
et handlar om sunt förnuft när man är i närheten av 
alger. 

Deltagarna fick med hjälp av 
en kong lära sig hur viktigt 
det är att belöna precis i rätt 
tid.



Sen Sist

En fortsatt fin sommar önskar SHK Södertälje! 
Vi hoppas att vi ses i höst då nya kurser börjar.
Tills dess: Ta hand om varandra, visa hänsyn 
mot de som är sköra, hjälp till med det du kan 

och följ mydigheternas råd! 
På återseende! 
SHK Södertälje

    Man ska inte låta hunden dricka och småbarn bada 
och sitta i algsoppan. Ett av de mer konkreta råden är 
att inte bada om inte fötterna syns på en halv meters 
djup.

Ordning, reda och respekt 
Sist så sa jag att mina hundar inte har respekt för 
mig. Det försöker jag råda bot på genom en hel del 
träning.

    Varje situation i vardagen med mina hundar ser jag 
som ett gyllene träningstillfälle. En promenad kan 
innehålla till exepel träning i att gå fint, inkallning, kon- 
taktövningar eller kanske Varsågod/Låt bli-träning. 
    En stor del av fokuset vid promenaderna går 
till att minska/kanalisera den energi som uppstår 
vid till exempel hund/människomöten för att på sikt 
skapa ett korrekt mötesbeteende. 
     Genom ökad vaksamhet vid möten så blir det 
lättare att avleda hundarna med en kontaktövning 
eller ”gå fot” innan mötande ekipage kommit för 
nära. Utvärdering följer.
    Vi har också passat på att träna på klubbens fina 
gräsytor, då med platsliggning, inkallning och med 
att avbryta lek.
    På hemmaplan har vi tränat specialsök (det vill 
säga att leta efter kongbitar) och Trick, vilket är ak-
tiviteter som passar oss kanon då Suki och Ninja 
har fantastiska nosar och är lättlärda. Kanske kan 
vi göra ett prov efter sommaren?
    Tricken kan bestå av allt möjligt, dra av mig 
strumporna, gå på mina fötter, ringa på en klocka 
med mera.
    Fjärrkommandon Sitt och Ligg har lagts till som 
en del av arbetet med att kunna avbryta skällande 
på tomten. Nu efter en veckas träning med detta 
så börjar det visa positiva resultat. Mycket träning 
blir det.
    Den 5 juli far vi till Idre Fjäll på en veckas ken-
nelläger.
    Mer om det i nästa brev. Häng med!

Malin, Suki & Ninja

Ninja och Suki.


