
 

Fraganza’s Hundägarskola      

Med rätt träning kan du bli din hunds bästa 

vän! 
 
 
Värdefull vägledning - är vad jag vill ge dig! 
Genom Hundägarskolans kurser och utbildningar vill jag hjälpa hundägare att får en bra relation och 
ett gott och glädjefyllt liv tillsammans med sin hund 
 
För att citera Corey Ford så kan ”människan med rätt träning bli sin hunds bästa vän”!  
Min kursverksamhet är i sin linda och är än så länge helt och hållet en fritidsverksamhet för mig. 
Kursutbudet är därför mycket begränsat men efter att jag nu avslutar min instruktörsutbildning vid 
Hundens Hus och efter vad tiden kommer att tillåta, planerar jag i framtiden för att kunna erbjuda:  

 Valp- och unghundskurser 

 Vardagslydnad  

 Aktiveringskurser 

 Nybörjarkurser i klickerträning 

 Nybörjarkurser i rallylydnad 

 Givetvis kommer jag även fortsättningsvis ha kurser i jaktlydnad för spaniels. Det är ju något 
som ligger mig mycket varmt om hjärtat! 

 Om intresse finns kommer jag även att ha kurser i viltspår och sök.  
      
Jag kommer att informera utförligt på hemsidan om kurserna som kommer att starta. 
Du är naturligtvis välkommen att kontakta mig redan nu om du är intresserad och vill veta mer om 
kurserna. 
 
 
Min filosofi  
Det finns många sätt att få hunden att göra som du vill. Kanske är ditt val av metod omedvetet och 
oreflekterat och spegla ett traditionellt sätt av hur du tror att man skall göra. Men jag anser att just i ditt 
val av metod visar du hur du tror att hundar lär, tänker och fungerar.  
Lär dig därför så mycket du kan om hur hundar faktiskt fungerar och kommunicerar! 
Hundar kan aldrig lära sig att tala vårt språk men vi kan lära oss att kommunicera med hundar på 
hundars villkor! Lär dig att läsa din hund! 
 
Jag påstår inte att det bara finns en väg till att få en lydig hund men jag vill påstå att den väg du väljer 
att träna din hund kommer att prägla din relation till hunden i alla avseenden. Själv blir jag illa till mods 
när jag träffar på hundägare som ständigt är missnöjda och arga, ja till och med aggressiva, och som  
skäller mest hela tiden på sina hundar.  
 
Hårda ord, hårda händer, hukande strykrädda hundar som lyder bara för att de är rädda för 
bestraffningar – det skulle man kunna tro hörde till en förfluten brukshundskultur. Men nej – 
fortfarande vanligt, allt för vanligt – och onödigt!  Hundar som blir bemötta på det viset blir osäkra, 
ledsna, otrygga och faktiskt ofta olydiga när ägaren inte finns i närheten och kuvar dem. 
 

 Jag tränar mina hundar så att de frimodigt och tveklöst vill följa mig, de är tjänstvilliga för att 
de själva väljer att vara det!  

 Jag arbetar konsekvent med positiv förstärkning av det goda beteendet. 

 Mina hundar arbetar för belöning. Belöning är allt ifrån att få vara med och göra kul saker 
tillsammans med mig, att få belöning i form av beröm eller att få något smaskigt!   

 Vår relation bygger på förtroende, kontakt, kommunikation och ett tydligt och tryggt ledarskap. 

 Eftersom vår relation är trygg och respektfull är mina hundar lugna, glada och trygga – vilken 
relation vill du ha med din hund? 

 
 



 
 
 
 

 

Att veta, förstå och kunna 
För mig är det viktigt att veta inte bara att tycka och tro. Och nu menar jag 
verkligen att VETA. I allt arbete med hundarna vill jag därför ha en stark 
teoretisk grund att stå på. Det är spännande att se hur nya tankar inom 
forskning i etologi och hundträning kan appliceras på livet i och med min 
egen hundflock här hemma.  
Min egen flock är nog min bästa läromästare, jag lär mig faktiskt nytt varje 
dag om hur hundar kommunicerar, fungerar, samspelar, tänker och 
känner bara genom att leva med flocken och att vara uppmärksam. Det är 
en ordlös kunskap som det krävs en del arbete att analysera och sätta ord 
på för sig själv och sedan kunna tillämpa.   
 
Jag blir för var dag allt mer fascinerad och imponerad av hur fantastiska 
hundar är!                
För mig är det en stor utmaning och ett stort förtroende - att få vara deras 
bästa vän!        
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