
IRLÄNDSK TERRIER PROMENAD MED AKTIVITETER  
29 MAJ KLOCKAN 11:00-13:00 

SAMLING SJÖHISTORISKA MUSEET GÄRDET 
 

 
 

Hundpromenad på Gärdet/Djurgården med störningsträning där vi lånar delar av den s.k. 
BAT-metoden och skvallerträning så att hunden lär sig att titta-skvallra när något oväntat 
händer ex hundmöten  och sedan passera störningar (ex hundar, ekorrar, katter, vilt mm) 
utan att reagera med oönskat beteende.   
 
Under promenaden tränar vi även allmän lydnad genom stadga (sitt, ligg, stå, vänta mm) , gå 
fint i koppel, hundmöten, inkallning mm 
 
Vi avslutar promenaden med gemensam fika med passivitetsträning 
 
Hjärtligt Välkomna! Marianne Nordahl, MeraHund 

 
 
BAT-träning  (Adjustment Behavior Training ) 
 
1.Exponera den kopplade hunden för triggern (tex en människa el hund). Du står stadigt och släpper 
efter lite så kopplet inte är sträckt. Använd gärna ett elastiskt koppel med expander, typ MR-koppel.  
2.Invänta respons från hunden eller be om den, det får inte ta för lång tid så hunden kommer över 
sin reaktionströskel och tappar kontrollen. 
3.När hunden ger respons, den rör lite på örat, lyfter tassen, vrider pyttelite på huvudet, rör svansen 
eller liknande då markerar man detta med en ”event marker” tex säger man RÄTT. Att säga BRA 
fungerar inte eftersom det ofta används utan att man tänker på det.  
4.När du markerar backar du och får med dig hunden. Själva belöningen är avståndet du skapar så 
var glad och uppspelt. I början kan man ge en bonusbelöning (godis) här. 
 
Avståndet och timingen är nyckeln till lyckad träning. Studera din hund och lär dig hur den uttrycker 
sig. Det är dock oerhört viktigt att hunden håller sig under sin reaktionströskel och inte gör ett utfall.  
 
Skvallerträning 
Skvallerträning betyder helt enkelt att du lär hunden att berätta för dig vad som händer. Till exempel 
kan träningen användas vid hundmöten. Din hund kanske låser sig och bara fokuserar på den andra 
hunden, då kan du använda skvallerträning för att rikta fokusen till dig istället. 
Det går ut på att din hund ska berätta för dig vad som händer, istället för att fastna i ett oönskat 
beteende.    

 

http://functionalrewards.com/

