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ORDLISTA  

Uttryck Förslag till förklaring 
 

Attityd Hundens sätt att förhålla sig mot djur och förare  

Avstånd Hundens avstånd till flocken under arbete 

Balans Hundens känsla och förmåga att förflytta djur i en given riktning 

Cross Den mellersta sträckan i en triangel, dvs när hunden driver fåren på tvären med sidan mot 
föraren 

Delning Hund och förare skiljer av en del av flocken och håller den 

Djup Hundens avstånd bakom flocken i ett hämt 

Djurkänsla Hundens medfödda förmåga att läsa och hantera djur 

Drag Djurens vilja att förflytta sig hem till ladugården, foderhäcken, andra djur mm 

Drivning När hunden flyttar djuren i en viss given riktning. Förare – djur- hund 
(Promenad) 

Eye Hundens sätt att fixera en flock eller ett enstaka djur med sin blick 

Flanka, Flankera Hundens sidorörelse i förhållande till flocken utan att påverka men ej heller tappa kontakten 
med djuren. 

Framåt En rörelse hos hunden, alltid rakt mot djuren 

Fråndrivning Hunden föser bort djuren från föraren som står kvar 

Förarhård En hund som är svårare att påverka 

Förarmjuk En hund som är lättare att påverka 

Förutseende Hundens förmåga att läsa av djur 

Fösning Hunden förflyttar djuren från föraren och föraren följer med utan att påverka djuren 

Grundkommandon Svenska: Framåt – Ligg – Höger – Vänster – Kom hit 
Engelska 1: Get up/Walk on – Lay down – Away (1om e) – Come bye – That´ll do 

Framdrivning Förflyttningen av djuren till föraren vid ett hämt 

Innerflank Hundens arbete på cirkeln/halvtimmen mellan djur och förare 

”Klapp mot benet” En metod att lära hunden gå ur balans (ej inkallning) 

Koncentration Hundens uppmärksamhet på flocken 

Kroppsvallning När en hund pendlar fram och tillbaka bakom djuren vid förflyttning av djur 

Ledarskap Förarens roll i samarbetet med sin hund 

Låsning Ofta när en hund med för starkt eye ”fastnar” i vallningen utan att lyda förarens kommando 

Motor Hundens arbetsvilja 

Naturlig En hund som arbetar med god attityd med förutseende av egen vilja 

Pondus Det intryck en hund har på djuren som vallas 

”Pysch” ”Varsågod och arbeta” / Startord med flank mot balans /Kom med djuren 

Singling När förare och hund skiljer ut och håller ett enstaka djur 

”Smackning” Ett startord för framåt mot djuren 

Sortering Ett samarbete mellan hund och förare vid avskiljning av specifika djur från flocken 

Stil Den förändring av hundens kroppshållning som inträder när den vallar 

Tight ”tajt” En hund som inte håller tillräckligt avstånd till flocken. 

Triangeln 1 En metod att träna fösning 

Triangeln 2 En del av en tävlingsbana  

Tryck Hundens förmåga att flytta djur 

Upptag Hundens sätt att ta kommando över djuren efter utgången i ett hämt 

Ur balans När hunden rör sig bort från balanspunkten 

Utgång Den väg hunden tar när den skickas ut för att hämta djur 

Utställare Förare med hund som placerar ut djuren vid tävling 

Vid En hund som gör stora bågar och släpper kontakten med flocken under arbete 

Vinklar Hundens start vid en flankingrörelse. Om hunden direkt håller exakt samma avstånd till 
flocken är vinkeln 90 grader 

Visselsignaler Muntliga kommandon ersätts av visselsignaler. Det finns en särskild pipa för ändamålet 

 


