
Full fart – rakt fram! 
 
I agility är det viktigt att hunden har en vilja att jobba framåt till nästa hinder, ett så kallat hinder sug. 
En metod som främjar detta är baklängeskedjning, att jobba sig ifrån målet. 
Innan man börjar baklängeskedja med hinder är det viktigt att lära hunden att arbeta mot en extern 
belöning med hög motivation. Den externa belöningen kan vara en leksak eller en godisskål.  
Hunden ska uppleva den externa belöningen som en av världens bästa grejer så det är viktigt att inte 
säga nej eller fy i samband med den, om hunden vill ta belöningen när det inte är tänkt kan det vara 
bra att ha hunden kopplad alternativ en vakt som kan lägga dit & plocka undan belöningen. 
 
Ett tips för dig som kör med godis är att skaffa en egen godisskål, den behöver inte vara stor men det 
är bra om den syns. Anledningen att använda skål är att hunden inte ska behöva leta efter sin 
belöning på marken. Första övningen med skålen är helt sonika att lägga en godis i skålen och låta 
hunden ta den, öka sedan avståndet och även eran placering. Tänkt på att skicka hunden från både 
din högra & vänstra sida. Låt hunden söka upp skålen själv, ju mer säker hunden blir på uppgiften 
desto mer kan man variera sin placering och sen kan man springa med hunden. 
 
För dig som använder leksak, börja med att leka med leksaken och lägg den sedan på marken och låt 
hunden ta den och lek sedan tillsammans igen. Öka på avståndet och variera placeringen.  
Tänk även här på att skicka hunden både från din högra & vänstra sida. När hunden börjar bli säker 
på sin sak så kan man variera sin placering mer och sen springa med hunden. 
 
När hunden är säker på att söka upp sin externa belöning så kan man börja använda den bland 
hindren. 
Här nedan ser ni en kort kombination. Lägg den externa belöningen (EB) i målet på kombinationen. 
Tänk på att inte lägga belöningen för nära så att hunden landar rak i den.  
Börja med att bara ta ett hinder, slut hindret (1). När det fungerar bra, kör du dom två sista hinderna. 
(2). Om det funkar utökar du med tre (3) och sedan till sist fyra (4). I början kan man springa med 
hunden och sedan kan man utöka med att kalla in och skicka vidare och till sist skicka hela vägen.  
Det är viktigt att träna med hunden på både din högra och vänstra sida. Skulle hunden missa ett 
hinder (när du börjar ta fler hinder) så får hunden inte sin belöning och det är då bra att ha en vakt 
som kan ta bort belöningen. Testa igen, fungerar inte det har du troligtvis gått för fort fram, backa i 
träningen genom att minska antal hinder. 

 
Tänk på vad du signalerar,  

för det är nu du kan lära in ett kommando/kroppssignalför momentet rakt fram! 

 
 



Börja träna på kombinationer med hinder som hunden kan till 100 %. Variera hindertyper allt 
eftersom hunden blir hindersäker, exempelvis som kombinationen nedan.  Ett tips är att ha ett 
hinder som är lätt & inbjuder till fart i slutet om kombinationen innehåller lite svårare hinder. 

 
Jag brukar börja med helt raka kombinationer och ju mer hunden kan desto mer böjer jag 
kombinationen (se kombinationen nedan till vänster), men det handlar fortfarande om rakt fram.   
Jag baklängeskedjar här med, ett eller två hinder i taget beroende på hund.  Här är det lämpligt att ha 
en vakt som kan lägga dit eller ta bort belöningen i och med att den ligger parallellt med hundens 
start (risk att den tjuvar). 

 
Nästa steg man kan gå är att snedställa hindren men fortfarande bibehålla en rak linje, se 
kombinationen ovan till höger.  Baklängeskedja gärna här också, då linjen inte är lika tydlig. 
 
Detta sätt använder jag på mina egna hundar samt på kurs och jag tycker det har gett ett bra framåt 
sändande & hinder sug. Testa gärna!  
 
Vid tangenterna 
/Angelica Eklund 
 
 


