
 
Kontaktfältsbeteende: 

2+2 (kortfattat) 

 
Steg 1: 
Stå på target med två tassar tills avlösande kommando ges. 
Börja träna på detta hemma i lugn och ro, utan störningar.  
När det fungerar väl träna då targeten på olika platser bl.a. på klubben. Öka störningarna. 
 

Steg 2: 

Nästa steg är att ta av nedfarten och lägga den mot bordet. 

Lägg targeten precis nedanför kontaktfältet.  

Målet är att hunden ska själv gå ner och ställa sig på targeten och då få resultatet 2+2.  

Förarens placering är tänkt att vara parallellt med hunden och varieras mellan höger och vänster sida 

om bommen. Belöningsplacering: Rakt fram. 

 
 

Steg 3: 

När du märker att din hund förstår väl att den ska gå och ställa sig på targeten, så minska 

synretningen. Alltså putta in targeten under balansen (se nedan). 

Förarens placering är fortfarande som i steg 2. Belöningsplacering: Rakt fram. 

 

Steg 4: 

Nästa steg är att ta bort targeten. Föraren ska ha samma placering som i steg 2 och 3. 

Belöna när hunden står med fram tassarna på marken och bak tassarna kvar på balansen. 

Missar hunden ett flertal gånger (max 3ggr på rad) har du gått för fort fram, börja med target igen. 

Belöningsplacering: Rakt fram. 



 
 

Steg 5: 

Sätt tillbaka nedfarten och börja om med hela balansen, alltså med en helt synlig target nedanför 

kontaktfältet. Föraren bör ha samma placering som tidigare. 

Belöningsplacering: Rakt fram. 

Steg 6: 

När du märker att din hund förstår väl att den ska gå och ställa sig på targeten, så minska 

synretningen. Föraren bör ha samma placering som tidigare. 

Belöningsplacering: Rakt fram. 

Steg 7: 

Nästa steg är att ta bort targeten. Föraren ska ha samma placering som tidigare. 

Belöna när hunden står med fram tassarna på marken och bak tassarna kvar på balansen. 

Missar hunden ett flertal gånger (max 3ggr på rad) har du gått för fort fram, börja med target igen. 

Belöningsplacering: Rakt fram. 

 

Steg 8: 

Variera din placering, variera belöningsplacering samt öka störningarna (lägg in balansen i 

kombinationer). 

 

 

 

 

 

 

 

 


