
Hundskolan Vision och Webdog  
runt om i världen! 



Hundar till drag 
•  Flera hundar och släde 
• En hund och skidor 
• Skidor och pulka 



Året om –  
sommar  
som vinter 
träning 



Hundar i arbete 
- i grupp 
- i hög aktivitet 
 



Social organisation bland  
hundar och människor 

BRA-NEJ 



Inlärning 
• Hundar lär på samma sätt oavsett om det är en hund och 

en förare som bor i Oslo eller en hund som bor med 70 
andra slädhundar på landet i Tromsö. 



INLÄRNING – STEG FÖR STEG 
• VISA, STÖD, HJÄLP 

• UPPMUNTRA, BERÖM 
• STEGRA KRAVEN 

SUCCESSIVT 
• SKAPA STÖRNINGAR 

• VÄXLA MILJÖ 
•  TÄNK PÅ STRESSNIVÅN 

• GLÖM INTE 
FRIHETSKOMMANDOT 

 Filmklipp (gå i koppel) 



Beteende och hantering 
• Träna för det den ska 
kunna 

• Möta hundar 
• Köra om hundar 
• Matsituationer 
• Hantering 
• Rastgårdar, ta trekk 
mm. 

 Start med hundar 



Aggressivitet 
• Förhindra 
• Hantera 

• Börja där det är gott 
om utrymme, tex en 
sjö för att sedan 
komma steg för steg 
närmare 

Omkörning 
 



Träna för verkligheten 
- Träna i alla väder 
-  Att lägga ut halm 
-  Att sova ute, både 

själv och hundarna 
-  Eller vet man att man 

kommer tillbaka till 
bilen efter varje lopp 



Spelar det roll hur vi håller hundar?  

Jämförde hundar i kennel med bandade hundar  
Hälften av hundarna i varje grupp fick motion, hälften fick det 
inte 
Studie 
(Comparison of Tethering and Group-Pen Housing for Sled Dogs (Siberian Huskies) 
University of South Hampton) 

 

 

 



Spelar det roll hur vi håller hundar? 
 
  Mest aggressivitet i gruppen bandhundar 
som inte fick motion 
 

När något hände- som när skötaren gick 
genom kenneln så reagerade hundarna 
med frustration/aggression mot andra 
grannhundar 
 

Fick hundarna kontakt med varann så bet 
de 
 

Hundar som fick rätt mängd träning och 
där det fanns skötare var lugnare och 
slogs mindre!  
 



Magsår hos slädhundar  

Orsakat av extrem ansträngning 
och överhettning 
 

I de flesta fall ser man inget på 
hundarna, men dödsfall under 
ultralopp har förekommit 
 

Finns hos upp till hälften av 
hundarna 
 

Militärhundar/sökhundar i 
Afganistan 
 
Ej visat hos tex apporterande 
labradorer 
 
 

 

 



Behandling Losec  
Flera stora 
tävlingsorganisationer i såväl 
Norden som Alaska 
rekommenderar förebyggande 
behandling vid tävling  
 
Finnmarksløpet, Femundløpet, 
Iditarod Trail Committee Inc, 
Yukon Quest International, 
Vitenskapskomiteen for 
mattrygghet 



Hundskolan Vision 
För mera information: 

www.hundskolanvision.se 
Glöm inte bort att allt det vi pratat om och mycket mer finns på: 

www.webdog.nu 

Följ Hundskolan Vision på Facebook och Instagram för senaste 
information om kurser, träningar mm. 

Lägg även ut era egna hundträningsbilder under 
#hundskolanvision 

#webdognu 
 


