
 Jägareförbundets grundlydnad hund 
 

Nyttjandet av hund är en grundsten i den nordiska jakttraditionen. Att ha en väl utbildad hund för 

det arbete den ska göra är av största betydelse för en väl utförd jakt med högt ställda krav på 

jaktetik. Detta skapar förutsättningar för en fortsatt hög acceptans för vår jakt i samhället. Ett sätt 

att nå dit är att erbjuda medlemmar och andra jägare och deras hundar utbildning. 

Jägareförbundets arbete med grundlydnaden följer det som sägs nedan. 

De fyra lätta stegen 

Svenska Jägareförbundets grundlydnadsutbildning går under namnet ”de fyra lätta stegen”. 

Inom förbundet är alla våra grundlydnadsinstruktörer utbildade av Barbro Börjesson och 

hennes grupp i utbildningsmetoden ”de fyra lätta stegen”. Den syftar till att ge föraren en 

grundläggande god relation och kommunikation med sin hund. Från denna grund byggs 

sedan fortsatt träning och utbildning, utifrån vad den enskilda jakt- eller eftersökshunden 

ska användas till.  

Instruktörsutbildning 

Mål 

Svenska Jägareförbundets jakthundsinstruktörer skall efter genomgången utbildning ha en 

god teoretisk och praktisk kunskap om: 

 Träning av hund för praktisk tillämpning under jakt. 

 Utbildning som sker individuellt i grupp. 

 Skapa kontakt och god relation mellan förare och hund. 

 Utbildningsmetoder med hänsyn tagen till hundens individuella mentala 
förutsättningar. 

 Förarens rättigheter/skyldigheter gentemot sin hund. 

 Problemlösning. 

 Mentalkunskap. 

 Pedagogik.    

De fyra instruktörsstegen för att bli certifierad instruktör 
Steg 1 – Grundutbildning ”Fyra lätta steg” 
Steg 2 – Fördjupning ”Fyra lätta steg”, problemhundar 
Steg 3 – Fördjupning ”Fyra lätta steg”, mentalkunskap 
Steg 4 – Kunskapskontroll ”Fyra lätta steg” och certifiering 

Lydnadsinstruktörerna utbildas enligt Svenska Jägareförbundets regler och riktlinjer genom 
ett samarbete med Barbro Börjesson och hennes utsedda grupp. Vi satsar på utbildning av 
nya instruktörer när behov finns och våra krav är uppfyllda. Är du intresserad av att utbilda 
dig som instruktör kontaktar du nationella hundgruppens regionansvarige konsulent inom 
respektive region. När och var utbildning till instruktör sker avgörs sedan av de regionala 
länsföreningarna i samverkan. 

http://www.jagareforbundet.se/

