
Hunden som hoppar - skapa resultat direkt 
Har du en hund som hälsar lite för mycket på gäster, 
barn och andra hundar? Dette produkt är till dig som vill 
se resultat direkt.  
 
Hur hälsar du på din hund? 
Det finns mycket att säga om hundar som hoppar på allt 
och alla men vi börjar med att hantera hur du själv 
hälsar på din hund när du:  
 

● Har varit på jobbet 
● Har varit i duschen, på toa med stängd dörr 
● Har sovit en hel skön natt utan kontakt med din 

hund 
 
Helt enkelt när det har varit en separation mellan dig och din hund.  
 
Ladda ner denna pdf på din telefon eller dator innan du ser vidoer.  
 
Steg 1: Kolla denna video - hur du INTE ska göra om du vill skapa resultat direkt 
 
Vad händer? Jag får min hund att gå upp i varv direkt och det skapar ett önska hos hunden om 
att vilja följa mig runt i huset hela tiden. Hunden går onödigt upp i varv och har svårt att komma 
ner igen.  
 
Steg 2: Kolla denna video - hur du SKA göra för att skapa resultat direkt 
 
Skapa trygga ramar för dig och din hund och undvika att hunden hoppar på gäster och barn. Så 
fort hunden låter dig vara att ge dig lite personligt utrymme då kallar du på hunden och klappar 
och gosar.  
 
Jag tittar inte på hunden, pratar inte med hunden eller rör inte hunden. Jag ger hunden 
möjlighet att komma ner i varv själv och sen när hunden är lugn då kallar jag.  
 
Varför är det viktigt att vänta med att hälsa?  
Hundar som konstant blir bekräftade, speciellt unghundar och valpar, har svårt att koppla av. 
Dem söker hela tiden uppmärksamhet i stället för att ha en mysig stund med oss.  
 
Detta kommer också hjälpa din hund på promenaden, på jobbet osv. Vill du veta mer om varför 
då kan du kolla upp mina konsultationer - och bli expert på hundens språk.  
Lycka till, hälsningar Zeleste 

https://youtu.be/D_A7faEloBc
https://youtu.be/AOUqovinQhk

