
Duktig hund
DIPLOMERING

Duktig hund är ett material för vardagslydnad av den egna hunden. 
Materialet finns samlat i en app som beskriver olika övningar på ett tydligt 
och pedagigiskt sett med instruktionsfilmer som grund. Genom att göra en 
diplomering får man som hundägare ett kvitto på att hundens färdigheter 
är ordentligt befäst.

NIVÅ 1 - SVART
Genom att diplomera din hund till en ”svart” Duktig hund visar du 
omgivningen att du har en hund utöver det vanliga. Den är duktig på 
konster, socialt välfungerande och oerhört lydig. Som ett bevis på detta 
erhåller du ett diplom och en röd scarf  med trycket ”Duktig hund”.

VAD KRÄVS?
För att bli en ”svart” Duktig hund ska din hund kunna samtliga 
aktiveringsövningar från appen Duktig hund! Dessutom ska den 
fungera väl i tio situationer/moment som finns beskrivna i kategorin 
Vardagslydnad. Är din hund redan en diplomerad ”röd” Duktig hund 
behöver du komplettera med tre nya aktiveringsövningar och fyra nya 
övningar ur kategorin Vardagslydnad.

GÖR SÅ HÄR:
• Filma din hund när den utför samtliga aktiveringsövningar som 

finns i appen. (Är din hund redan en diplomerad ”röd” Duktig hund 
behöver du bara filma de övningar du inte skickat in tidigare.)  
Övningarna ska utföras tydligt och med både fokus och glädje. 

• Filma din hund i tio vardagssituationer. Välj moment ur 
kategorin Vardagslydnad som finns i appen. (Är din hund redan 
en diplomerad ”röd” Duktig hund behöver du filma fyra nya 
övningar.) 

Du kan givetvis också välja att visa upp din hund för en SBK 
instruktör i samband med att du går kurs.

För att bli en ”svart” Duktig hund ska din hund vara okopplad i 
samtliga filmer, visa god lydnad och att den vill samarbeta oavsett 
vad som händer runt omkring. Den ska även kunna de svårare 
varianterna av övningarna du visar. Exempelvis buga när du står 
bakom den, eller går ett varv runt den. Eller kunna stanna på 
avstånd (minst 10 meter) och kunna stå helt still till dess att du ger en 
belöningssignal eller frisignal. Se ”Du försvårar övningen genom att..” 
i inlärningsfilmerna.


