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Hanteringsprov av din hund – så här går det till 
 
För att få en bild av de hundar som ska flytta in på 
internatet eller ansöka om hundgårdsplats genomförs ett 
enkelt hanteringsprov. För allas trevnad och säkerhet vill 
vi genom detta försöka minimera risken att problem 
uppstår med mentalt olämpliga hundar på internatet eller 
i hundgårdarna. 
 
Kontakttagande (testledare, ägare (elev) och hund) 
Elev och hund tar kontakt med testledaren. Testledaren 
tar sedan hunden och går ifrån eleven, detta görs för att 
kontrollera hundens förmåga att anpassa sig till 
främmande person. Momentet avslutas med att 
testledaren återgår till eleven med hunden. 
 
Hantering 1 (testledare, ägare (elev) och hund) 
Testledaren ska utan hinder kunna kontrollera hundens tänder, öron samt känna på 
kroppen. Hundens id-märkning och vaccinationer kontrolleras och bokförs. 
 
Hantering 2 (testledare, ägare (elev), hund samt okänd grupp, 4-6 personer) 
Eleven tar hunden och går ifrån testledaren och blir anvisad att passera en grupp 
människor två gånger, gruppen består av 4-6 främmande personer. Vidare ska eleven med 
sin hund passera in i gruppen en tredje gång, men den här gången stanna med sin hund 
inne i gruppen, en av personerna i gruppen tar kontakt med eleven. 
 
Hantering 3 (testledare, ägare (elev) och hund) 
Eleven lämnar hunden uppbunden och går sedan utom hundens åsyn. Testledaren går 
sedan förbi hunden på 1 meters avstånd. 
 
Hantering 4 (testledare, ägare (elev), hund samt mötande okänd hund med förare) 
Eleven går med sin hund på en stig och möter där en annan hundägare med hund. Den 
mötande hunden ska vara okänd för elevens hund. 


