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DogEductus ger 
verktyget hundtränaren  
inte vill vara utan!   

• en övningsbank 
• ett kursverktyg
• en inspirationskälla 

Det ska vara enkelt att individanpassa din 

egen träning, privatträning och kurser. Alla 

människor och alla hundar är olika och hos 

oss hittar du flera variationer på varje övning. 

Allt för att uppnå högsta möjliga grad av 

individanpassning och kreativitet. 

Vi erbjuder

Ett paket som kan varieras i det oändliga, du bestämmer 

själv! En hemsida fylld med övningar inom vardagens 

grundträning med hund. Belöningar, inkallning, följsamhet, 

kontakt, stadga, gruppövningar, aktivering m.m. Svårig-

hetsgraden väljer du själv.  

Övningarna sparar du lätt ner i verktyget ”bygg din kurs” 

där du kan forma fram kursupplägg, privatträningar eller 

egen hundträning.

Vi på dogeductus

Som hundinstruktörer har vi under flera år samlat på oss 

praktisk erfarenhet och teoretiska utbildningar. Vi har 

själva gett hundratals kurser och upplevt känslan av att 

hamna i samma mönster, upprepa samma övningar och 

lägga upp kurserna ”som vi alltid gjort”. Då föddes idén 

om ett verktyg som kan hjälpa andra att hitta kreativitet 

och slippa ”springa i gamla hjulspår”. Vi har samlat kun-

skap, inspiration, forskning och en enorm kärlek till män-

niskans bästa vän och byggt verktyget - DogEductus!”
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VErktyg E t
HunDtränarEn 
intE Vill VArA utAn



KontaKta oss

Vi på DogEductus är båda utbildade instruk-

törer, beteende-utredare inom hund samt  

har genomgått flertalet vidareutbildningar.  

I vårt dagliga arbete med kurser och yrkes-

utbildningar har vi starkt känt behovet av en 

övningsbank och möjligheten att inspireras 

på nytt. DogEductus började ta form 2013 

och slog upp sina dörrar i augusti 2015.

bygg dina egna Kurser

Oavsett om du använder DogEductus till att problem-

lösa situationer, hitta nya övningar eller gräva ner dig 

i gruppträningar, så hoppas vi att vår övningsbank 

ska hjälpa dig att utvecklas som hundtränare.

Varje övning har en film, som är ca 1–2 minuter lång 

– med en tillhörande beskrivande text. Vill du ha 

övningarna i ett kompendium till dina deltagare eller 

i din kursplanering så laddar du enkelt hem det med 

vårt kursverktyg och skriver ut eller sparar som PDF. 

Övningsbanken kommer att fyllas på kontinuerligt 

med nya övningar, så ditt medlemskap kommer alltid 

att uppdatera dig med nya möjligheter. 

bli medlem

”genom att betala en avgift får du tillgång till obe-

gränsat nyttjande av sajtens alla övningar och infor-

mation.” Antalet kursupplägg är obegränsat!

Välkommen!

nu har Vi byggt VerKtyget  
- dogeductus! 

Målet är inte att ersätta instruktören. Däremot 

att hjälpa denne med att finna nya idéer på 

övningar, variationer och svårighetsgrader. 

Ett stort utbud av övningar ska göra det enklare 

att individanpassa och att testa nya sätt att 

göra saker på. Det är vår grund. 

Vad är dogeductus

DogEductus är en övningsbank för dig som 

hundägare. Det är en inspirationskälla och 

en plats där du enkelt sätter ihop kurser, 

privatlektioner eller egna träningar efter  

behov. i vår databas har vi samlat hundra-

tals praktiska övningar tydligt beskrivna i 

text och film. 

ihop med teoritexter hittar du även vår 

blogg, som kontinuerligt fylls med nyheter. 

Catharina Fahlberg 
catta@dogeductus.se 

Elin Fahlgren
elin@dogeductus.se

Telefon
031-131 131

dogeductus.se


