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Ta hjälp av väggar, murar, 
staket, häckar osv

Be hunden att sitta

Ställ dig framför hunden

Visa hunden att du har godis i 
handen och börja sen gå

Belöna hunden frekvent 
bakom dig

Blockera hundens väg om den 
försöker tränga sig förbi dig

Avsluta när det går som bäst
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NIVÅ 1

Börja träna med någon form av hinder på den ena sidan 
om dig. Det kan vara en vägg, mur, tät häck, ett staket 
osv. Hittar du en smal stig, med hög vegetation på båda 

sidor om, blir det ännu bättre. Be hunden att sitta. Häkta av den 
pinglan och ställ dig framför den. Visa hunden att du har många 
godbitar i den hand du håller bakom ryggen. Säg bakom med 
vänlig röst och börja gå. Låt nu hunden få upptäcka att det är 
mycket lönsamt att gå bakom dig.

Var noga med att godbitarna delas ut bakom din rygg. Gör du 
misstaget att belöna hunden framför dig kommer det resultera i 
en hund som strävar efter att nå förbi dig. 

Försöker hunden tränga sig förbi dig proppar du igen dess 
väg genom att själv gå närmare hindret. Försöker den gå förbi 
dig på din andra sida hindrar du den med hjälp av kopplet eller 
en motande hand. Fast bäst förklarar du för hunden var den ska 
gå, genom att frekvent mata den när den befinner sig bakom dig.

 Kom ihåg att hunden inte har någon som helst uppfattning 
om vad ordet bakom står för. Säg därför inte ”bakom” med före-
brående röst. Låt ordet bakom bli ett berömord, ett ord du säger 
när hunden är duktig och gör rätt. 

Avsluta bakomsträckan när det går som bäst eller strax innan 
hindret du går längs med tar slut. Du gör det genom att stanna, 
haka på hunden pinglan och sedan ge den ett frikommando. 
Frikommandot betyder att hunden får gå som den vill en stund. 
Dina bakomsträckor behöver inte vara långa men se till så att det 
blir minst 4 fyra sträckor per promenad. 
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