
  

HundAkutens kurser 

Våren 2020 

Valpkurs 
Den här kursen vänder sig till dig som har en valp eller unghund, 8 veckor – 5 må-
nader. Vi tar tillvara på den viktigaste tiden i en hunds liv, aldrig kommer din hund 
att bli mer läraktig! Med positiva metoder sätter vi upp tydliga regler för hur man 

bäst klarar av sin vardag tillsammans med ägaren. Vi lär oss sätta gränser och ställa 
rimliga krav i rätt situationer. Det handlar om hundmöten, gå i koppel, komma på 
inkallning, kunna koppla av i olika situationer, miljö-, social- och passivitetsträning.  
Vi har också praktiskt träning i visitation där bl a kloklippning och öronskötsel ingår 
och tränar för veterinärbesök. Dessutom får din hund möjlighet att leka och språk-
tränas. I kursen ingår en teorikväll där vi går igenom hundens språk och beteende, 

inlärningspsykologi, stress mm. Mycket tid finns för egna frågor.  
Ett kurskompendium som fördjupning till teorin ingår.  

4  praktikpass, 1 timmar per gång och en teorikväll på cirka 3 timmar.                  
Kurspris: 1 400 kronor. 

 

 

Grundkurs i vardagslydnad  
Kursen för alla hundar, oavsett ålder!  

Med positiva metoder lär vi hundarna tydliga regler för hur man bäst klarar av sin 
vardag tillsammans med ägaren. Tillvaron i dag är inte precis den som hunden som 
art en gång i tiden skapades för. Men med rätt fostran kan vi lotsa våra hundar till 
ett gott liv, oavsett vilken miljö den möter dagligen. Vi lär oss sätta gränser och 

ställa rimliga krav i rätt situationer. Det handlar om hundmöten, gå i koppel, komma 
på inkallning, kunna koppla av i olika situationer och mycket annat. I kursen ingår 
en teorikväll där vi går igenom hundens språk och beteende, inlärningspsykologi, 
stress mm. Mycket tid finns för egna frågor. Ett kurskompendium som fördjupning 

till teorin ingår.  
 

5 praktikpass, 1,5 timme per gång och en teorikväll på cirka 3 timmar.              
Kurspris: 1 500 kronor.  

 

 

Var När Klockan Start den 

Järfälla Tisdag 18.00 17 mars 

Var När Klockan Start den 

Järfälla Måndag 18.00 4 maj 

Anmäl dig till våra     

spännande kurser på:  

info@hundakuten.se   

070-583 30 00  

070 - 607 23 55 

Vi finns i Stockholmsområdet och på Gotland!  

mailto:info@hundakuten.se
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Fortsättningskurs i vardagslydnad  
Med samma positiva träningsmetoder som i grundkursen ökar vi svårighetsgra-
den och kraven samt lägger fokus på avståndslydnad. Men alltid i den takt som 

passar deltagande hundar och deras ägare. 
 T ex ökar vi störningar i samband med träning av passivitet, hundmöten och 

koppelträning samt inkallning. Plats finns också för egna önskemål. Målet är att 
kunna kommunicera så hunden förstår oss och att skapa en positiv och ömsesi-

dig, god relation mellan hunden och dess ägare. 
 

5 praktikpass, 1 timme per gång. Kurspris: 1 200 kronor  

 

 

Var När Klockan Start den 

Järfälla Måndag 19.30 4 maj 

Nose Work 1 
Den nya fantastiska hundsporten du bara måste prova! Fantastiskt rolig för alla raser 

och  storlekar, också ett enkelt sätt att aktivera hunden på.  
Nose work som tävlingsgren går ut på att hunden ska söka och hitta speciella dofter i 
olika typer av sök, väldigt roligt att hålla på med även om man inte vill tävla!   

På Nose work 1 lär vi in grunderna i att söka Eukalyptus på olika höjder och platser i inomhus-
sök och behållarsök.  

 
Praktik och teori varvas, 5 tillfällen, 1,5 timme per gång. Kurspris: 1.900 kronor 

 
 

 

 

 

Nose Work 2 
Fortsättningskurs för dig som gått Nosework 1. Vi lär in en ny doft, Lagerblad, och tränar på utomhus- 

och fordonsök. En kurs som vänder sig till både till dig som vill börja tävla och för dig som vill ha en 

härlig aktivering  tillsammans med din hund!   
 

Praktik och teori varvas, 4 tillfällen, 1,5 timme per gång. Kurspris: 1.700 kronor 
 
 
 

        

 

Nose Work 3 
Fortsättningskurs för dig som gått Nose work 1 och 2. Vi lär in en ny doft, Lavendel. Tränar på svårare 

sök, lägger till störningsdoft, varierar mellan de olika sökområdena.   
 

 
 
 

Var När Klockan Start den 

Järfälla Torsdag 18.00 7 maj 

Var När Klockan Start den 

Järfälla Torsdag 19.30 14 maj 

Kursprogrammet gäller med reservation för eventuella tryck– och felskrivningar 



Världens 

bästa 

aktivitet 

för ALLA 

hundar!  
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Var När Klockan Start den 

Järfälla Lördag 10.00 14 mars 

Järfälla Söndag  10.00 22 mars 

Blodspår 1, viltspår, grundkurs 
Den ultimata aktiveringen för så gott som alla raser! Du får lära Dig grunderna i att lägga 
blodspår och hundarna får den bästa grunden för fortsatt träning. Din hunds 

bästa chans att sluta jaga på promenader! Vi varvar praktik med teori. 
 

2 tillfällen, ca 3-4 timmar per gång. Kurspris: 900 kronor. 

 

       

 
 

Blodspår 2, viltspår, anlagsklass 
Vi går vidare med mer avancerade spår. Teori ingår och vi avslutar med anlagstest. Täv-

lingsavgift på  200 kronor tillkommer. 
 

3 kurstillfällen, ca 2 timmar per gång plus anlagstest. Kurspris: 1 000 kronor. 
 

 

 

 
 

Blodspår 3, viltspår, öppen klass 
En tävlingsinriktad kurs. Vi tränar för öppen klass. Problemlösningar, regler för viltspår-
prov och teori ingår i kursen. För den som vill avslutar vi med att tävla i öppen klass.  

Tävlingsavgift på 200 kronor tillkommer. 
 

5 träningstillfällen plus tävling. Kurspris: 1 500 kronor. 

 

  
 
 

 

Blodspår, viltspår 4, Norskt championat 
Vi tränar för Norskt championat och kursen avslutas med tävling i Norge. Denna kurs krä-
ver att din hund redan har Svenskt viltspårchampionat. Kostnader för resa, tävling, kost 

och logi tillkommer.  
4 kurstillfällen plus tävling. Kurspris: 1 500 kronor. 

 

   

 
 

Blodspår, viltspår 5, Finskt championat 
Vi tränar för Finskt viltspårchampionat och kursen avslutas med tävling i Fin-
land. Denna kurs kräver att din hund redan har Svenskt viltspårchampionat. 

Kostnader för resa, tävling, kost och logi tillkommer. 
 4 kurstillfällen plus tävling. Kurspris: 1 500 kronor. 

 

 

 

Var När Klockan Start den 
Järfälla Lördag 10.00 4 april 

Järfälla Lördag 10.00 18 april 

Var När Klockan Start den 

Järfälla Söndag 10.00 15 mars 

Järfälla Söndag 10.00 19 april 

Var När Klockan Start den 

Järfälla Söndag 10:00 29 mars 

Var När Klockan Start den 

Järfälla Söndag 14.00 29 mars 



 

Anmäl dig till kurs 

eller privatträning på 

info@hundakuten.se  

Eller  

070 - 583 30 00 

070 - 607 23 55 
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Klickerträning - Snabb och säker inlärning! 
Med hjälp av klickermetoden bygger vi i små steg ett önskvärt beteende. Det kan handla om 
ett problembeteende som Du vill få bort, t ex en hund som inte tycker om barn, eller hundar, 
jagar cyklar. Det kan handla om tävlings- eller agilityträning, inkallning, avstånds- eller var-

dagslydnad eller att lära in nya saker till nytta och nöje, t ex cirkuskonster. Användningsområ-
det är mycket stort och det här är ett mycket roligt sätt att arbeta med sin hund på!  

 

 
4 praktikpass, 1 timme per gång. Kurspris: 1 200 kronor. 

 

          

  
 

Inkallning 
En hel kurs om inkallning! Du får lära dig varför din hund kommer dåligt eller inte alls på 

inkallning och framför allt lära dig hur du ska få din hund att komma när du ropar!  
Förkunskap: Grundkurs eller motsvarande. Ett kompendium ingår som fördjupning. 

 

 
3 praktikpass, 1 timme per gång. Kurspris: 1 000 kronor. 

 

 

 

Hundmöten…. Och andra svåra möten!             
Många hundar som vi kommer i kontakt med har problem med hundmöten, möten med vuxna 
eller barn, män. Listan kan göras oändligt lång. Antingen drar de i kopplet och vill fram för att 
hälsa eller så gör de utfall, skäller, morrar och ägaren kan knappt hålla sin hund. På den här 
kursen får du många verktyg att jobba med för att komma tillrätta med problemet. Vi varvar 

teori med praktiska övningar. 

4 tillfällen, 1 timme per gång. Kurspris: 1 100 kronor. 

 

 

 

 

 

Kantarellsökskurs 
På den här kursen får din hund lära sig att hitta och markera kantareller till din stora förtjus-
ning. Din hund hittar kantareller på ställen som du har svårt att hitta dem, t ex under löv och 

rötter. Dessutom är det ett mycket trevligt sätt att aktivera och stimulera sin hund på. 
 

4 tillfällen, ca 8 tim totalt. Kurspris: 1 600 kronor. 1 kurstillfälle och 200 kronor tillkom-
mer för grundläggande kunskaper i klickerträning för den som behöver. 

Var När Klockan Start den 

Järfälla Tisdag 19:00 5 maj 

Var När Klockan Start den 

Järfälla Tisdag 18:00 5 maj 

Var När Klockan Start den 

Järfälla Onsdag 19:00 17 mars 

Var När Klockan Start den 

Järfälla Tisdag 18.00 25 augusti 

mailto:info@hundakuten.se
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Var När Klockan Start den 

Järfälla Söndagar 14:00 10 maj 

Var När Klockan Start den 
Järfälla Onsdagar  19:30 27 maj 

Barn/tonåring med hund!          
Kursen vänder sig till barn och tonåringar som är 7 – 14 år men föräldrar är förstås 

välkomna att vara med tillsammans med sina barn om de vill!  
På den här kursen får barnen lära sig kommunicera, leka, hantera och aktivera sin 

hund. Vi träffas vid 3 tillfällen där vi tränar cirkuskonster på ett roligt sätt, övar hante-
ring och lite massage för att öka tilliten och främja relationen mellan hund och barn, 

prova på rallylydnad, spår och en hel del balansövningar och annat skoj man kan göra 
tillsammans i skogen.  

 

 
3 kurstillfällen, ca 1, 5 timme per gång. Kurspris: 1.000 kronor, per ekipage. 

 

  

 

Dra inte! 
En hel kurs om koppelträning! Vi gör en djupdykning i orsakerna till att hunden drar i 

kopplet och vi använder olika tekniker för att få hunden att sluta dra i kopplet. Förkun-
skaper: grundkurs i vardagslydnad.  

 
2 tillfällen, ca 1 timmar per gång. Kurspris: 600 kronor. 

 

Aktivering 
Din hund älskar att göra saker tillsammans med dig men behöver också möjlig-
heten att kunna aktivera sig själv när du inte har tid. Du får massor med tips på 
hur du aktiverar din hund för att få en bättre relation och samarbete men också 
tips på hur du med enkla medel kan ge din hund verktyg att själv bryta långtrå-

kiga stunder. 
 

2 tillfällen, ca 1,5 timmar per gång. Kurspris: 600 kronor. 
 
 Var När Klockan Start den 

Järfälla Onsdag 18:00 27 maj 

Stärk barnens 

relation och 

band till 

hunden genom 

att låta dem gå 

en kurs 

tillsammans!  

Kursprogrammet gäller med reservation för eventuella tryck– och felskrivningar 

Utvecklas tillsammans med din rescue-dog! 

 
En rescue dog behöver ofta en helt annan träning än det som normalt erbjuds på tradit-

ionella hundkurser. 
 

En rescue dog har många gånger ett helt annat behov av stöttning för att kunna anpassa 
sig till sitt nya liv och sin nya familj. Det behovet finns ofta också hos den nyblivne ägaren 

av hunden. 
 

Många situationer i det nya livet är helt främmande för hunden, och den kan upplevas 
som både arg och rädd i situationer där man som ägare har svårt se orsaken bakom bete-

endet. Hur ska vi få hunden att utvecklas på bästa sätt? 
  

På den här kursen lägger vi fokus på att öka förståelsen för varför en rescue beter sig 
som den gör, och vad vi kan göra för att få den tryggare och säkrare i olika situationer. 
Vi arbetar med att öka hundens trygghet och tillit till sin familj, väcka hundens vilja till 

samarbete i olika situationer, öka hundens självförtroende och känsla av kontroll. 
 

Mycket tid för egna önskemål finns.  
 

Kursen är på 5 tillfällen, ca 1.5 timme/gång och vi varvar teori och praktik.  
Kurspris: 1..400 kronor. 

Kursen hålls både i Stockholmsområdet och på Gotland, max 5 deltagare 



Känn dig 

varmt 

välkommen 

till oss på 

HundAkuten!  
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  Vi lägger spår åt dig och din hund!     
Har du gått någon viltspårkurs hos oss kan du köpa spårläggning av oss. Vi lägger ett 
spår till dig och din hund som vi gemensamt kommer fram till passar din hunds nivå, eller 
något speciellt som ni behöver träna på. Sedan träffas vi för att gå spåret tillsammans. Du 
får feedback och förslag på läxor och utvecklingsområden.  

Pris: 
Dagtid, vardagar: 600 kronor per timme 
Kvällar och helger: 700 kronor per timme 

 
Endast spårläggning: 400 kronor 

 

Personlig tränare                                                 
Om du av någon anledning inte vill eller kan träna i grupp, är du och din hund givetvis 

välkommen på privat träning hos oss. 

 
Pris: 

Dagtid, vardagar: 600 kronor per timme, 3 timmar 1650:-, 5 timmar 2500:- 
Kvällar och helger: 700 kronor per timme, 3 timmar 1950:-, 5 timmar 3000:- 

 
Vi finns också på Gotland!  

 

 

Problemhundsträning, privat 
Många hundägare accepterar och tror att det inte finns någonting att göra åt att hunden 
gör utfall mot hundar eller människor, jagar katter, vilt, cyklar, joggare eller bilar, att den 
drar i kopplet, morrar när den har ben, mat, inte vill gå ner från soffan eller sängen, stjäl 
mat från bordet, inte klarar av att bli hanterad osv. Vi hjälper dig gärna komma tillrätta 

med din hunds problembeteenden. Vi gör en utredning där vi försöker ta reda på orsaken 
till beteendet och lägger upp ett individuellt träningsprogram. 

 
Pris: 

Dagtid, vardagar: 600 kronor per timme, 3 timmar 1650:-, 5 timmar 2500:- 
Kvällar och helger: 700 kronor per timme, 3 timmar 1950:-, 5 timmar 3000:- 

 
Vid hembesök inom stor Stockholmsområdet tillkommer 300 kronor per tillfälle 

i reskostnadsersättning plus eventuell trängselskatt. 
 

Vi finns också på Gotland!  

 

Inackordering                                        

I hemmiljö – utan burar och boxar -, för längre eller kortare tid: 250 kr/påbörjat dygn.  
50 kr tillägg per påbörjat dygn lördagar och söndagar, 100 kr tillägg vid aftnar, helgdagar 

och lov. Enstaka dagar: 200 kronor/dag. 

Välkommen kontakta oss på  
  

jessica@hundakuten.se  070-583 30 00 

kristina@hundakuten.se  070-607 23 55 

info@hundakuten.se   www.hundakuten.se  

Vi finns både i Stockholms 

området och på Gotland!  

mailto:jessica@hundakuten.se
mailto:kristina@hundakuten.se
mailto:info@hundakuten.se
http://www.hundakuten.se
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   HUNDHEMTJÄNSTEN 

HundAkuten fortsätter samarbetet med företaget Hundhemtjänsten. De erbjuder lite olika tjänster som 
komplement till det HundAkuten erbjuder. Nedan följer deras utbud: 

 
 

 
 

HUNDHEMTJÄNST 
Vi finns för dig som är i behov av en hundrastare/doggy walker.  

 
Vi kommer hem till dig, någon gång under dagen, och tar ut din hund/
dina hundar på promenad, lite lek och bus. Vi kan även hjälpa till på 
kvällar och helger vid behov. Vi hjälper även till om du har behov av 

enskilda rastningar, vid sjukdom ed, i den mån vi har tid. 
Vi tar hänsyn till din hunds ras, ålder och aktivitetsnivå. Vi har lösningar 
för alla, både på hel- och deltid, allt från  1 till 5 dagar i veckan. Vi tar 

uppdrag på Ekerö med omnejd.   
 
 
 
 
 

 
 

                            
KLOKLIPPNING OCH TANDSTENSBORTAGNING 

Vi hjälper också till med att klippa din hunds klor och tar bort tandsten.  
 

 

Vill du boka eller veta mer om hundrastning, kloklippning eller tandstensborttagning?  
Ring Jessica Eriksson på 073-774 99 94 eller  

maila på info@hundhemtjansten.se  
 

Hemsida: www.hundhemtjansten.se  

HUNDHEMTJÄNSTEN håller till på Ekerö 


