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Belöningsteknik   

Nina Roegner & Jenny Johansson 
 

Vi pratar om vikten av att ha en tydlig belöningssignal. Vad är viktigt att tänka 
på när det jag belönar med godis, leksak eller s.k. social belöning. Hur vet jag 
vilket beteende jag belönar? Vikten av belöningsplacering, hur kan jag påverka 
hundens sinnesstämning och inställning till arbete/prestation. 
 
Nina Roegner har arbetat heltid med hund i över 30 år och brinner för att sprida 
kunskap och att inspirera. Under åren har jag skrivit tre böcker, Från valp till 
unghund-utan problem, Aktivering-smart lek med din hund och Hundkul-trickträning 
för bästa vänner. Har även tagit fram pedagogiken och skrivit manus till SKKs app 
Duktig Hund. Sätter årligen upp hundteatern på My Dog och har genom åren tränat 
upp flera filmhundar. 
  
Driver Hundakademin som främst håller kurser, privatlektioner och utbildar 
familjehundar. I verksamheten ingår även tre dagis. På våra dagis går alla hundar 
tillsammans, fria i flock med möjlighet att själva välja om de vill vara inne eller ute. 
Detta kräver stor kunskap av personalen men ger också en ovärderlig träning i att 
läsa hund. 
  
Har även hund som hobby och är stolt över mina rötter i SBK. Det var där min karriär 
som hundtränare startade. Idag har jag en snart 7-år Australian Shepherd, Moster. 
Moster är Korad, lydnad-, utställnings- och freestylechampion.  
Inom freestyle är hon stormästare (innehar över 20 cert i klass tre) och har tävlat 
framgångsrikt, både i Sverige och internationellt. Sedan tre år har vi ingått i 
freestylelandslaget. Bland tävlingsframgångarna från förra året kan t ex nämnas att vi 
tog lagguld i både VM (individuellt kom vi på 6:e plats) och NM (individuellt kom vi 
2:a). 
Moster är en fantastisk tävlings-och uppvisningshund. En av hennes styrkor är att 
hon alltid presterar när det gäller. Självklart är detta ett resultat av hennes 
personlighet men framför allt så är hon tränad efter en tydlig pedagogik och 
belöningsteknik.  
  
Jenny Johansson har gått hundlinjen på Agust Kobbs gymnasium och anställdes av 
Hundakademin dagen efter sin student. Jenny har arbetat heltid på Hundakademin 
sedan 2010. Hon har stor erfarenhet av att undervisa och hennes stora praktiska 
erfarenhet har gjort henne till en expert inom området belöningsteknik/ tydlig 
pedagogik.  
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Friskvård    

Britta Agardh 

Britta Agardh är certifierad Personlig Tränare på hund (2013) och certifierad 
Fysioterapeut på hund (2010). Jag är även utbildad allmänlydnads instruktör 
(2011) och provledare inom uthållighetsprov UHP, via SBK (2013), och har även 
gått Pedagogisk barn -och ungdomsledarutbildning i idrott via SISU (2001) och 
licensierad BeteendeCoach (2017). 
 
Min specialitet är fysträning av hundar. Jag har under många år fördjupat mig i 
pulsmätning på hundar för att kunna se effekten av träning. Min egen målsättning 
med träningen är att få en träningsvariation och en hund som håller för tjänstgöring. 
2009 bildades Agardhs Hundsport HB som omvandlades till Agardhs Hundsport AB 
2015. 
2014 startade jag upp cert. Hundfriskvårdare på gymnasienivå med inriktning 
friskvård/fysträning för hundar. Jag skräddarsyr utbildningar efter skolan och 
elevernas behov. 
2015 startade jag utbildningen cert. PT för hund, och har utbildat ett 20-tal elever i 
norden. 
 
Idag arbetar jag deltid på Svenska Brukshundklubben som projektledare över ”Sund 
med Hund” som finansieras av Svenskt Friluftsliv. Jag har skrivit fyra böcker i ämnet 
fysisk träning för hundar. Böckerna ingår givetvis som undervisningsmaterial i de 
utbildningar som jag håller. 

– Konditionsträning för hundar, 2011 
– Fysträning för aktiva hundar, 2013 
– 365 Fysträning för hundar, 2015 
– Fysträning för hundar, 2017 

Jag skriver även artiklar till tidningen Amstaff Nytt och föreläser på en rad platser i 
hela norden. 
Jag tävlade längdskidor under många år som junior i Berg/Åsarna och har än idag ett 
brinnande intresse för just längdskidåkning.  
 

 
 
Sajke´s Ymer och jag tog brons i SM 2010 i nordisk stil i Sundsvall och guld i SM 2010 i barmarksdrag i Mora. 
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Specialsök 
Susanne Kihl 

Susanne har varit yrkesverksam med hund sedan 1984, där hon fått möjlighet att 
arbeta tillsammans med och utbildats av bland annat Sven Järverud och Reino 
Oskarsson. Hon har arbetat som hundskötare, dressör, sökhundsförare med 
sprängämneshund i skyddsklassad industri, handledare för hunddagis, arbetat med 
omhändertagna hundar genom polisen/länsstyrelsen. Susanne har dresserat och 
levererat ca 35 st. bevakningshundar till flygvapnet och militärpolisen, dresserat 
minhundar och ledarhundar, samt specialsök hundar av olika slag. Hon fick chansen 
att påbörja en treårig dressörutbildning på Maribo Hundskola, där bl. annat Sven 
Järverud var hennes lärare. Han utbildade henne mot dressöryrket för flera olika 
kategorier tjänstehundar, såsom bevakningshundar, ledarhundar och 
specialsökhundar. Efter dressörutbildningen fick hon anställning som dressör, där 
hon utbildade och levererade hundar mot uppsatta kravspecifikationer åt 
Försvarsmakten, SRF m.fl.. 

Susanne har bland annat varit anställd vid FHTE (Försvarets Hundtjänstenhet) som 
dressör där hon utbildade minhundar mot olika mål, såsom klassisk minhund och 
ytsökande minhund, samt varit verksam som instruktör vid överföring av hundar till bl 
a officerare. Varit verksam som instruktör vid ”minhundsprojekt” för valpar under 
FHTE:s ledning. Arbetat som sökhundsförare i skyddsklassad industri med 
sprängämneshund, utbildat och underhållit dressyren för dessa hundar, samt varit 
verksam som instruktör för upplärning av nya sökhundsförare. Dresserat mögelhund 
som levererades till Tyskland. Susanne är bland annat Certifierad SBK-lärare i 
Specialsök, Certifierad SBK-ärare i Spår (2015), Certifierad SBK-lärare i 
allmänlydnad (-97). Susannes företag Hundägarservice startades 2013 och har 
verksamhet med hunddagis, kurser i specialsök, instruktörsutbildningar i specialsök 
och utför operativa sök med vägglushund. Hundägarservice har idag en hund som är 
utbildad att söka och markera levande vägglöss och vi utför operativa sök hos 
kunder. Företaget håller yrkesinriktade helgkurser i specialsök med inriktning mot 
vägglöss & mögel. 
 

    

Mitt måtto: Med glädje och trygghet bygger man en bra relation 
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Skydd 
Glenn Andersson 

Jag är polis och arbetar just nu som övergripande 
utbildning/anskaffningsansvarig för både 
patrullhundar och sökhundar i Region Syd. 
Började som hundförare 1994, instruktör sedan 97 
och besiktningsman (L-tester, farlig hund etc) 
sedan drygt 20 år. Jag har varit ansvarig för i 
princip alla polisiära hundutbildningar genom åren 
på nationell nivå, som t ex grundkurs för 
hundförare, instruktörskurs, 
besiktningsmannakurser, specialsökskurser, 
skyddskurser, figurantkurser skydd etc.  

Har under alla år strävat efter att fortsätta utvecklas inom hund och valde därför att 
fortsätta mitt lärande utomlands för att lära mig mer. 

Har sedan 2011 varit med och utvecklat och genomfört hundutbildningar i EU:s 
gränsskyddsorganisation Frontex regi. Är en av 5 st certifierade provledare för dessa 
kurser och är just nu kurschef för en pågående sökhundskurs med deltagare från ca 
20 olika medlemsstater. 

Arbetar även för FN där jag åker runt i världens oroshärdar (Mali, Syd Sudan, Syrien 
osv) och certifierar bombhundar som arbetar för FN. 

Civilt så tillhör jag SBKs Malmö avdelning och har i alla år tävlat med mina 
tjänstehundar både polisiärt och civilt. Håller kurser/föredrag om det mesta inom 
hundträning men mestadels om mentalkunskap, skyddsträning och figurantarbete. 

Har lyckats vinna Polis SM 4 ggr med och vann senast 2017 med min nuvarande 
tjänstehund Mallekrafts ICE. Har även tävlat ett antal civila SM i skyddshundsklassen 
med 2 brons som bästa placering och finslipar just nu formen för årets SM i Ronneby.  

Driver kennel Mallekraft sedan ca 2002 med min sambo Maria. 

Min filosofi är att all hundträning utgår från hundens mentala sammansättning och 
inte från någon specifik metod. Vedertagen inlärningsteori i kombination med god 
kunskap om mentalitet är grunden till all individanpassad hundträning! 

Ska under dessa dagar försöka ge er en inblick hur jag ser på träningen av en 
skyddshund från A-Ö. 
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