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Spennende ting skjer på lydighetsfronten 
i Trondheim for tiden! Lill-Kristin Sjaastad, 
May Hege Aalmen Viken og Kathrine 
Moen Bratteng deltar med sine engelsk 
springer spanieltisper Molly, Pepsi og 
Bitten på elitesatsingskurs i regi av Amokk 
hundeskole og Sportshunder. Den første 
av tre samlinger ble holdt i september. 

I denne artikkelen vil jeg formidle noen 
tips og ideer vi lærte i den første samlin-
gen. Jeg håper det kan inspirere andre 
spanieleiere til å prøve konkurranselydig-
het.

Siv Svendsen er instruktør på kurset. Sivs 
motto er ”Det skal være gøy å trene 
hund!” Det var det til gangs på dette 
kurset! 

Konkurranselydighet 
Konkurranselydighet er en hundesport der 
hunden skal gjennomføre et fast sett med 
øvelser der det bedømmes om man har 
klart å utføre dem riktig. 

Det konkurreres i fi re klasser med 
stigende vanskelighetsgrad. I klasse 1, 
som er den klassen en starter i, består 
øvelsene av tannvisning, fellesdekk, line-
føring, dekk fra holdt, stå under marsj, 
innkalling fra sitt, avstandskommandering 
og hopp over hinder. Det gis poeng for 
hver øvelse og en helhetskarakter.

Lekbelønning og kontakt gir resultater
God kontakt med hunden er avgjørende 
for å oppnå resultater i hundesportene. 
Siv viste oss at lek gir god kontakt mellom 

 Om Siv Svendsen 
Siv Svendsen driver Amokk hundeskole sammen med Elin Søisdal. 
Siv har tre hunder og har deltatt både i NM og nordisk mesterskap i lydighet, med 
en 5. plass i NM og en 9. plass i nordisk som beste resultat. Treningsmetodene hun 
bruker er utelukkende positive. Det innebærer bruk av belønning når hunden gjør 
det vi ønsker i stedet for korrigering og straff.

Tre spaniels med blikk mot 
eliteklasse! 
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deg og hunden. God kvalitet på leken 
gjør at hunden får veldig lyst til å jobbe 
sammen med deg. Da begynner moroa! 
Her gjelder det å legge hemninger til side 
og engasjere seg fullt og helt i leken. Siv 
anbefaler lange draleker. Når hunden har 
gjort noe bra, sier Siv ”BRA!” og viser med 
hele seg at hun er fornøyd med hunden. 
I samme øyeblikk kaster hun frem leken 
og engasjerer seg fullt og helt i leken med 
hunden. Hunden syns det er kjempemor-
somt og kaster seg inn i leken med stor 
iver. 

Når vi belønner hunden, bør hele fokuset 
være på den. Belønningen bør vare 
like lenge som hunden har jobbet. Når 
hunden har gjort noe svært bra, bør en 
belønne ekstra godt. Da må du gi den 
fem tennisballer i stedet for en, tre skåler 
med godbiter i stedet for én og så videre. 
Vær kreativ! Siv råder alle til jevnlig å 
tenke ut nye og ekstra gode belønninger 
og leker. Det kan være supert å bruke en 
kyllinghals i snor, en fotball, en draleke 
som du har satt teddyfor på, kaninskinn 
strimlet opp og festet på en lang line eller 
et gammelt kobbel. Overbevis hunden din 
om at belønningen du gir er den beste 
belønning som fi nnes! 
 
Du bør tenke ut en belønningsrutine som 
du skal bruke i konkurranser. Ta for 
eksempel med en sekk der du har leker, 
utstyr og andre belønninger. La sekken 
stå i utkanten av området eller ved bilen.
 
Finn rett energinivå 
hos deg selv og hunden
Gode treningsøkter og konkurranser 
krever at du er rolig og fokusert og at 
hunden har rett energinivå. Planlegg hva 
du vil trene på. Du kan bruke lek for å gire 
opp hunden. Hvis du har en hund som 
er litt tilbakeholden, kan du få noen til å 
holde den i halsbåndet mens du springer 

bort fra den med en spennende leke i 
hånda. Når hunden kommer, kaster du 
deg ut i dralek med hunden.
 
Oppvarming og avslutning er svært viktig 
i treningen. Del derfor opp treningen i 
bolker. Vi skal sørge for at hunden er i 
den rette stemningen og er motivert til å 
jobbe med oss. For å gire opp hunden 
sier Siv: Vil du væææære med??? Vil 
du væææære med??? Åååååå... og så 
leker hun med hunden når den ser opp-
merksomt på henne. 

Hvis hunden er alt for gira, hold den i 
halsbåndet og be den om å sitte eller vis 
med hånda at den skal sitte. Hvis hunden 
sitter, belønn etter noen sekunder. Du kan 
gjerne bruke godbit som belønning hvis 
hunden er veldig gira, det virker beroli-
gende. 
 
Begynn tidlig med eliteøvelsene
Årsaken til at det blir arrangert et elite-
satsingskurs er at dersom en har lyst til 
å prøve å nå eliteklasse, er det viktig 
å fokusere tidlig på øvelsene oppover i 
lydighetsklassene. Det tar like lang tid å 
lære inn unoter og ”feil” i gjennomføring 
av øvelser som det tar å lære inn riktig 
gjennomføring av øvelser. I treningen 
fokuserer en på hvordan den ferdige øvel-
sen ser ut, og prøver å jobbe mot en best 
mulig utførelse av denne. 

Siv anbefaler at man begynner tidlig 
med øvelsene i eliteklasse og særlig 
apport, avstandskommandering, fremsen-
ding, innkalling med stå. Det er også viktig 
å begynne tidlig å trene på sitt og dekk 
med skjult fører. Årsaken til dette er at 
det tar lang tid å trene inn dette og fordi 
hunden skal forstå at det hele tiden fi nnes 
fl ere spennende oppgaver. 
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Gå gradvis videre i treningen
Et annet viktig læringspunkt fra kurshelga 
var at man bør gå videre i treningen selv 
om ikke alt er perfekt. Siv lar for eksempel 
hunden ligge litt skjevt i fellesdekk hvis 
det kan føre til at hunden ligger lengre 
enn den har gjort tidligere. Neste økt 
terper hun på liggestilling, slik at hunden 
trenes til å ligge beint. Samlet sett har hun 
da oppnådd bedre resultat både i liggestil-
ling og hvor lenge hunden ligger.
 
Lekser!
Hver enkelt av deltakerne fi kk råd og vei-
ledning om trening av øvelser og momen-
ter. Deltakerne på kurset har forpliktet 
seg til å trene mellom samlingene. Lill 
og Molly valgte å jobbe med avstands-
kommandering og hele apporteringsøvel-
sen til neste gang. May Hege og Pepsi 
skal jobbe med å kunne gjennomføre tre 
øvelser i lydighetsklasse 1 uten godbit- og 
lekbelønning og øvelsen fri ved foten der 
målet er at Pepsi skal klare å gå 15 meter 
fri ved foten forbi tre hunder. Kathrine og 
Bitten skal jobbe med fremsending til et 
punkt og innkalling med stå.
 
Delta gjerne som observatør på et kurs, 
da lærer du mye!

En kort intervjurunde:

Lill-Kristin Sjaastad og 
Mi-Mios Wing Release (Molly)

Hvorfor har du valgt å delta på kurset? 
Fordi jeg har masse, masse jeg trenger 
å lære. Spennende å følge et opplegg 
over tid, og der opplegget er tilpasset den 
enkelte. Har dessuten fulgt Amokk sine 
hjemmesider med treningstips og videoer, 
og synes det er en super mulighet å få 
delta på dette.

Hva var det viktigste du lærte i den 

første samlingen? 
Er det noe jeg ikke får til, så vet jeg hva 
jeg må trene på. Lekbelønning, gi av meg 
selv i bøtter og spann. Mange nye tre-
ningstips, og hjelp til det jeg stod mest 
fast på. Men viktigst av alt: Jeg ble mye 
bedre kjent med hunden min, og vi ble 
begge full av inspirasjon til å fortsette tre-
ningen. 

Hva er 
din sterkeste side som hundetrener?
Jeg er strukturert og tålmodig.

Hva er ditt drømmemål innen lydighet?
Oi! Litt usikker. Men håper vi når klasse 
tre. En gang. Vi får se det litt an under-
veis. Vi fortsetter å trene mot nye mål så 
lenge vi begge synes det er gøy.

Hva tror du blir den største utfordrin-
gen for dere i lydighetstreningen?
For Molly er utfordringen konsentrasjon 
og fokus. Min utfordring er å bli mer gøy 
og attraktiv for hunden.

May Hege Aalmen Viken 
og Mi-Mios Amazing Race (Pepsi)

Hvorfor har du valgt å delta på kurset?
Jeg synes det er kjempegøy å trene lydig-
het, og jeg har fått mye bedre kontakt 
med Pepsi etter at jeg startet med det. 
Pepsi liker veldig tydelig å jobbe, så lydig-
het er en fi n måte å aktivisere henne på. 
Jeg trener lydighet hos Sportshunder og 
der er det et veldig godt miljø som vi 
trives i. Det er veldig inspirerende å trene 
sammen med de andre springer spaniele-
kvipasjene; Kathrine/Bitten og Lill/Molly. 
Da de meldte seg på dette fant jeg ut at 
jeg gjerne ville henge meg på. Jeg hadde 
hørt rykter om hvor fl ink Siv er og da var 
valget lett, selv om jeg er rimelig fersk i 
”gamet”.
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Hva var det viktigste du lærte i den 
første samlingen?
Jeg lærte veldig mye om hvordan jeg 
skulle bedre kontakten med Pepsi ved å 
leke mye mere aktivt med henne. I ettertid 
har dette gitt meg en hund som oppfatter 
meg som spennende, og det gjør henne 
mye lydligere både i hverdagen og i tre-
ningen.

Hva er 
din sterkeste side som hundetrener?
Jeg er tålmodig og gir meg ikke.

Hva er ditt drømmemål innen lydighet?
Mitt drømmemål er å komme så langt 
som mulig. Et lydighetschampionat hadde 
selvsagt vært veldig morsomt å oppnå, 
men det er i høyeste grad langt opp og 
fram.

Hva tror du blir den største utfordrin-
gen for dere i lydighetstreningen?
Utfordringen er å få nok tid til trening, og 
at Pepsi foreløpig ikke er så glad i lek som 
belønning. Pepsi er ganske rolig type og 
vi trenger å lære mer om lek og lekbasert 
belønning for å få opp energinivået og 
farten i en del av øvelsene.

Kathrine Moen Bratteng 
og Desperados Bitten

Hvorfor har du valgt å delta på kurset?
Jeg syns det er morsomt å trene lydighet 
og merker at Bitten liker det også. Lydig-
hetstreningen gjør at vi får en hyggelig 
og nyttig aktivitet sammen. Mye av det 
vi lærer er svært nyttig i hverdagen. Jeg 
hadde lyst til å lære mer om lydighetstre-
ning fra en anerkjent instruktør som har 
oppnådd mye på feltet.

Hva var det viktigste du lærte i den 
første samlingen?
Det viktigste jeg lærte var hvor bra lek 

fungerer som belønning for utført arbeid 
og hvordan jeg kunne gå frem for å 
bruke lek som belønning. Jeg opplevde 
en vesentlig motivasjonsøkning og forbe-
dring i kontakten mellom meg og Bitten 
etter den første samlingen.

Hva er 
din sterkeste side som hundetrener?
Jeg er strukturert, sta, utholdende og villig 
til å bruke tid på trening.

Hva er ditt drømmemål innen lydighet?
Jeg har litt lyst å svare lydighetschampio-
nat, men den siste tiden har vi imidlertid 
slitt med å få til øvelsen fri ved foten. 
Drømmen min er derfor å få til en virkelig 
bra fri ved fot. Jeg håper vi en gang i 
fremtiden kan klare opprykk til klasse tre.

Hva tror du blir den største utfordrin-
gen for dere i lydighetstreningen?
Den største utfordringen for oss blir å få 
til ro i fellesøvelsene og stor presisjon i 
øvelsen fri ved foten.

Siv Svendsens råd 

Hvilke råd vil du gi til dem som vurde-
rer å prøve konkurranselydighet?
Skaff deg kunnskap. Meld deg på kurs 
hos noen du vet er fl inke eller start 
din egen treningsgruppe. Noen klubber 
har felles treningskvelder hvor man kan 
komme og trene sammen med andre. For 
det første lærer man veldig mye av å se 
på andre trene men i tillegg gir det også 
ekstra motivasjon når man skal vise frem 
det man har gjort hjemme.

Det ligger også mange artikler, treningsvi-
deoer og inspirerende blogger på nettet 
hvor man kan se både hvordan grunntre-
ningen og de ulike øvelsene kan bygges 
opp.
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Hva er den vanligste utfordringen du 
ser på kurs, og hvordan kan en bli 
bedre i dette?
Det vanligste er faktisk at folk ikke leker 
nok med hundene sine. Jo fl ere ulike 

typer belønninger du har i verktøykassen, 
jo lettere er det å anpasse treningen til de 
ulike øvelsene. 

Spesielt i øvelser hvor hunden må ta i og 
springe så fort den bare kan er det en stor 
fordel å bruke leke, men også når man 
skal trene opp samarbeidet med hunden. 

Veldig ofte ser jeg at lek = samarbeid, 
så om du mangler litt på den ene delen 
henger det mest sannsynlig sammen med 
den andre.

Heldigvis er dette en veldig enkel ting å 
gjøre noe med. Lek mer! Finn ut hva slags 
type leker hunden din elsker, og hvordan 
du kan leke med dem for at det skal bli så 
morsomt som mulig. Kanskje alle burde 
sette av ti minutter hver dag etter jobb 
hvor man bare leker og fi nner på nye 
krumspring?
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Hvilke sterke sider og utfordringer ser 
du hos spaniels i lydighetstrening?
Det er vanskelig å gre alle over med en 
kam, men generelt syns jeg spanielene 
er stabile hunder. Det vil si at de ikke 
bryr seg nevneverdig om nye miljøer eller 
uforutsette hendelser. Dette er også en 
av utfordringene til mange spanieler, å få 
dem til å bli litt villere, frekkere og mer 
eksplosive. Dette trenger en til alle fartsø-
velsene.

Hvordan bør man trene frem mot sin 
første lydighetsprøve? 
Når jeg skal starte nye hunder er det ikke 
noen krise om hunden ikke kan alle øvel-
sene helt hundre, dersom noe ikke blir rett 
under konkurransen vet jo ikke hunden 
det. MEN, en ting jeg legger stor vekt 
på er å trene hundene mine til å klare 
å gå lenge uten belønning. Veldig mange 
bommer der og lærer ubevisst hundene 
sine at på trening får de masse belønning 
men på konkurranse ingen. Hunden opp-
fatter da konkurranser som kjedelig. Jeg 
bruker mye tid og planlegging på å gå 
små kjeder, altså fl ere øvelser etter hver-
andre, før jeg gir belønning. I tillegg for-
søker jeg å oppsøke nye steder å trene 
på for å lære hundene mine at uansett 
hvor vi er, så betyr nye steder at de skal 
fokusere på meg og at de får masse moro 
igjen for det.

Hva er de viktigste rådene du vil gi til 
dem som ønsker å nå langt i lydighets-
treningen?
Jeg tror jeg har fått oppsummert mange 
av de viktigste punktene for å nå langt:

1. Lek mye. Ikke bare får du en bra beløn-
ning å bruke i treningen, men du styrker 
også samarbeidet med hunden.

2. Lær mer. Jo mer du lærer og higer etter 
å lære, jo mer utvikles du og treningen 

din. Jo mer du utvikler deg, jo raskere går 
det fremover. 

3. Gå kjeder. Lær hundene at jo lengre 
de går uten belønning jo bedre belønning 
får de.

4. Aldri gi opp. Treningen og konkurranse-
karrieren min har gått både opp og ned. 

Noen ganger er jeg helt euforisk over alt 
vi får til, men andre ganger kjennes det ut 
som vi ikke kommer noen vei, at det sna-
rere går bakover enn fremover. Da tenker 
jeg alltid på hva en konkurrent sa til meg 
utenfor ringen på et stort stevne; ”Her Siv, 
her ser du de staeste menneskene i hele 
hunde-Norge”, og det syns jeg oppsum-
merer alt så fi nt. Uansett hva som skjer, 
så prøv en annen innfallsvinkel og aldri gi 
opp, alt går til slutt!

Spaniels i lydighetsringen
Det er i dag ikke veldig mange som kon-
kurrerer lydighet med sine spaniels. Vi 
har derfor snakket med en av dem som 
har holdt på med spaniels og lydighet i 
mange år, Inger Handegård. Hun startet 
på lydighetskonkurranser for første gang 
i 1986 og har dermed lang erfaring med 
spaniels og lydighetstrening. Hun konkur-
rerer fremdeles med sine hunder og hun 
er også instruktør på ulike kurs der hun 
ser ange ulike raser i ulike aktiviteter. 

Hvilke sterke sider har spaniels i 
lydighetstrening?
Det er umulig å skjære alle over en og 
samme kam, innenfor spanielrasene er 
det stor variasjon fra rase til rase. Selv 
innenfor ett og samme kull kan det være 
store variasjoner.  En spaniel skal være 
lettlært og samarbeidsvillig, den har god 
fart og den elsker å apportere, spaniels er 
sosiale hunder som ikke har problem med 
tannvisning og som stort sett går greit 
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sammen med andre hunder. Alt dette er 
ting man kan dra fordel av i LP-ringen. De 
som aktivt trener sine hunder har bevist at 
det er ikke problemer med å få spaniels 
høyt opp i klassene. Ofte er det treneren 
og føreren som er det svakeste leddet, 
ikke hunden…

Hvilke utfordringer kan spanieleiere 
møte i lydighetstrening, og hvordan 
kan man møte disse utfordringene?
Det er viktig å legge treningen opp slik at 
den blir spennende og lite forutsigbar. En 

spaniel som kjeder seg eller som prøver 
å dempe sin overivirge fører vil begynne 
å gjøre andre ting som å snuse i bakken. 
Mye av de treningsrådene som gis er 
utarbeidet for gjetende hunder. En spaniel 
tenker kanskje mer enn en gjeterhund 
som bare GJØR det den blir bedt om å 
gjøre og som den har lært å gjøre.

Selv om alle hunder i prinsippet kan 
trenes likt, så er det likevel forskjeller. 
Jeg føler at en spaniel fort begynner 
å synes at treningen er kjedelig og lite 
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morsomt dersom hunden må gjøre den 
samme tingen fem ganger etterhveran-
dre. Kunsten er å stoppe på første forsøk 
dersom det var bra og så belønne mak-
simalt på det. Da er det DET hunden 
husker neste gang dere skal trene. 

En annen utfordring er det å fortsette med 
å konkurrere med sine spaniels når man 
kjøper hund nummer to.  Yvonne Keeve 
som har uttalt (fritt sitert): Når en ny hun-
deeier begynner å trene lydighet med sin 
hund så er det ikke alltid de lykkes. De 
kommer kanskje et stykke på vei, men må 
jobbe litt for å komme dit. Dette gjelder 
uansett hvilken rase det er snakk om. Når 
samme hundeier  skal kjøpe seg hund 
nummer to kjøper de en border collie, for 
nå SKAL de lykkes. 

Og det gjør de ofte også. Ikke fordi de 
har fått seg en border collie, men fordi 
de denne gangen ikke gjør de samme 
nybegynnerfeilene som de gjorde med sin 
første hund. Hadde de kjøpt en samme 
rase som hund nummer to (for eksempel 
en ny spaniel) så hadde de trolig også 
lykkes mye bedre også med denne. Men 
de vil gå rundt å tro at det er bytte 
av RASE som var det viktigste kriteriet 
for suksess… Disse signalene gir de så 
videre til andre hundeeiere og til slutt tror 
man at det er kun border collier som kan 
gjøre det bra i lydighetsringen.

Hvilke råd vil du gi til dem som vurde-
rer å prøve konkurranselydighet?
Start med å lære hunden alle de grunn-
leggende momentene. Kan ikke hunden 
de grunnleggende momentene kan man 
aldri få en god øvelse som er sammensatt 
av mange moment… Ta aldri snarveier 
for å nå målet! Slike snarveier gjør at du 
enten må rykke tilbake til start eller at du 
aldri kommer deg over et visst nivå. Ha 
fokus på lek og ulike former for belønning. 

Vi har så lett for å låse seg i en form 
for belønning. Ha fokus på timing når det 
gjelder ros og belønning. Ros og belønn 
like FØR hunden gjør feil. Når dette er 
kan bare du vite. Samtidig er det viktig 
å gi hunden utfordringer. Ensidig trening 
på ting hunden kan gjør at den begynner 
å gå lei. De viktigste øvelsene er tann-
visning - uten den kan du ikke starte i 
lydighet og fri ved foten. Fri ved foten er 
starten på nesten alle øvelsene fra klasse 
I til eliteklasse. 

Vær villig til å vise frem hvordan du trener 
og hva du har problemer med til noen 
som kan mer enn deg. Bare da kan du 
få tilbakemeldinger som kan hjelpe deg 
videre. Dersom du bare er villig å vise 
frem det du er god på, vil du aldri bli 
virkelig god…

Siden spanielen tenker og vurderer så 
er den veldig var på førereren. Oppfører 
du som fører deg annerledes på prøve 
enn på konkurranse (noe vi alle gjør...) vil 
hunden gå og lure på hvorfor du er slik. 
Dette er en utfordring man må trene på!

Og ikke glem hverdagslydigheten. Det er 
greit nok med en hund som er knallfl ink 
i ringen, men det er hverdager man har 
fl est av!

Stopp press:
Kathrine og Bitten debuterte på lydig-
hetsprøve å Norsk belgisk fårehund-
klubb avd. Trøndelags lydighetsprøve 
20. oktober. De fi kk 149 poeng, 2. 
premie og ble nr 3 i sin klasse!

Lill og Molly debuterte på lydighets-
prøve  Nidaros brukshundklubbs lydig-
hetsprøve 21. oktober. De fi kk 152 
poeng, 2. premie og sølvmerket! I til-
legg var de best i klassen! 




