
Sele på utan krångel med dessa två videor 
När vi ger hunden sele på då handlar det om att inte krångla till 
situationen (att inte låta hunden lyckas att misslyckas).  
 
Det kan finnas många anledningar till att din hund inte vill ha på 
selen men den viktigaste är att din hund ställer en fråga kring ditt 
ledarskap innan ni beger er ut på en promenad. Ta på selen 
utan krångel och få en finare promenad.  
 
Steg 1: Om din hund har svårt med selen i hallen, bjud in din 
hund i vardagsrummet i stället. Kalla på din hund med en godis i 
handen och bjud hunden till dig (kort avstånd till hunden funkar bäst). Hunden måste 
komma hela vägen till dig.  
 
Ta fram en godis till och bjud in enligt steg 2.  
 
Se till att ladda ner denna pdf på din telefon eller dator innan du ser videor.  
 
Steg 2: Kolla på denna video.  
 
Var noga med att hunden inte får godis förens den har stuckit huvudet igenom selen. 
Samarbete = belöning.  
 
Har du en hund som backar så fort den ser selen, då har din hund fler hundfrågor till 
dig. Har du tid på dig (tålamod + tid = lycklig hund och ägare) då vill jag att du struntar i 
att ta på selen just då och prövar igen efter en stund.  
 
Det kan ta tid att bygga upp förtroende och igen ha tålamod. Har du inte tid att vänta ut 
hunden då får du gå fram och sätta på selen utan att göra en grej av det = titta inte på 
hunden. Annars använd ett koppel och halsband om det funkar bättre för stunden.  
 
Steg 3: Kolla denna video.  
 
Om du har lyckats få på selen och ta av selen då har du lyckats utan krångel.  
 
Tips: om du är hemma med hunden kan du låta selen sitta på tills nästa promenad.  
Lycka till nu, hälsningar Zeleste :) 

https://youtu.be/a8V1DFXKJZ0
https://youtu.be/4Y0GTsUrwlc

