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Allmänlydnadspasset – ett hjälpmedel i grundkurser
Allmänlydnadspasset är ett dokument som syftar till att både hundägaren och
instruktören ska ha ett tydligt mål med utbildningen i en grundkurs.
Dokumentet är format som ett dubbelvikt A 4 och finns att beställa på SBK shopen.
Allmänlydnad är ett begrepp som innefattar all lydnad i vardagen. Alltså, lydnad som inte är kopplad till
specifika prestationer som bedöms på tävling.
Att nå allmänlydnad på hunden tar tid och kräver vanligtvis att hunden har mognat. Det går inte att
förvänta sig att allmänlydnad uppnås i alla delar under en kurs på åtta gånger. Se därför allmänlydnaden
som en långsiktig process som ständigt behöver repeteras.
Allmänlydnadspasset syftar till att mäta hur väl målen uppnåtts? Lägg upp kontrollen så att varje
hundägare får pröva sin hund. Ta hänsyn till hundars ålder och eventuella avvikande beteenden. En
hund som exempelvis är osäker och rädd för andra hundar, klarar kanske inte möte med annan hund på
naturstig. Vissa hundar går det inte att ställa samma krav på som andra och då får man istället anpassa
situationen utifrån hundens förutsättningar.
Förlägg gärna passkontrollen till en lämplig plats i samhället. Gör allmänlydnadskontrollen till en rolig
erfarenhet. Hundägaren ska efter en passkontroll känna sig inspirerad till vidareutveckling.
Gör en bedömning av hundarnas prestation utifrån skalan ”behöver träna mer”, ”väl genomfört”,
”mycket väl genomfört”.
Avsluta med en reflektion tillsammans med varje hundägare och ge feedback på vad som varit bra och
vad som behöver utvecklas och hur föraren då ska träna sin hund.
Hjälp gärna hundägaren att göra en tidplan för hundens utbildning. Utgå ifrån hur mycket tid
hundägaren kan avsätta för träning och vilka förutsättningar som hundägaren och hunden har.
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1. Kvarsittande med störning 1-2 minuter
2. Möte med hundar på naturstig
3. Sitta tyst i bil med störning ca 5 m utanför
4. Gå fint vid sidan eller bakom
5. Hantering/visitation
6. Inkallande utan störning
7. Inkallande med störning
8. Stoppkommando
9. Passivitetskontroll
10. Nosaktivering
11. Valfritt moment

Mkt väl genomfört

hunden har lärt momentet och utför det utan stöd från föraren.

Väl genomfört

hunden utför momentet med visst stöd från föraren.

Behöver träna mer

hunden utför ej momentet trots upprepat stöd från föraren.

Pass och diplom beställs från SBK- Shopen.

