Allmänlydnadspasset – ett hjälpmedel i grundkurser
Allmänlydnadspasset är ett dokument som syftar till att såväl hundägare som instruktör
ska ha ett tydligt mål med utbildningen. Efter ”passkontroll” tilldelas deltagaren ett
diplom. Pass och diplom beställs från SBK- Shopen.
Allmänlydnad är ett begrepp som egentligen innefattar all lydnad i vardagen. Det vill säga
lydnaden är inte kopplad till specifika prestationer som bedöms på tävling. En allmänlydig hund
är en samhällsanpassad hund som trivs med livet. Men – det är upp till varje hundägare att
avgöra vad den egna hunden ska lyda för olika ord. Vi kan utgå från några moment som alla
lydiga hundar behöver kunna – för att fungera.
Målet med allmänlydnadskurser är att hundägarna ska läras att behärska inlärningen av dessa
moment.
Kursen avslutas med en ”passkontroll”. Lägg upp kontrollen så att varje hundägare får pröva
sin hund. Ta hänsyn till hundars ålder och eventuella avvikande beteenden såsom rädsla eller
aggression. Vissa hundar kan man inte ställa samma krav på som på andra och då får man
istället anpassa situationen för den hunden. Förlägg gärna passkontrollen till en lämplig plats i
samhället. Gör allmänlydnadskontrollen till en rolig aktivitet för alla inblandade!
Gör en bedömning av hundarnas prestation utifrån skalan ”behöver träna mer”, ”väl
genomfört”, ”mycket väl genomfört”.
Avsluta med en reflektion tillsammans med varje hundägare och ge feedback på vad som varit
bra och vad som behöver utvecklas och hur föraren då ska träna sin hund.
För att lyckas med alla moment, krävs omfattande träning och många kurstillfällen. Hjälp
gärna hundägaren att göra en tidplan, utifrån hur mycket tid denne kan avsätta för träning och
de förutsättningar som hunden har.

Följande moment ingår
Moment
1. Kvarsittande med störning 1-2 minuter
2. Möte med hundar på naturstig
3. Sitta tyst i bil med störning ca 5 m utanför
4. Sitta kvar i bil
5. Gå fint vid sidan
6a. Hantering/visitation
6b. Hantering/visitation av främmande människor
7. Inkallande med störning
8. Stoppkommando
9. Passivitetskontroll
10. Nosaktivering
11. Valfritt moment
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Mkt väl genomfört

hunden utför momentet utan hjälp från föraren.

Väl genomfört

hunden utför momentet med viss hjälp från föraren.

Behöver träna mer

hunden utför inte momentet trots upprepat stöd från föraren.

