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Så här kan mitt träningsprogram för min siberian husky-tik Finnigan, 3 år, se ut: 

OBS! Som vid all träning, är det inte tillräckligt med en enda gång och ett enda 

tillfälle. Övning ger färdighet. 

Mellan varje kommunikationsmedel finns flera händelser att miljöträna. Så här kan 

träningstillfällena se ut: 

Du möter förstås människor som går, springer eller är allmänt stressade eller 

upptagna av sina mobiler. 

Din hundkompis möter människor som blir glada och vill hälsa, är rädda, ser ilskna 

ut, beter sig underligt, är klädda på ett för hunden ovanligt sätt, samt barnvagnar, 

cyklister, rollatorer, rullskidåkare, skateboards, sparkcyklar samt oväntade hinder på 

gångbanorna och ute i trafiken. 

Ditt ekipage möter hinder som trängsel och köer, branta trappor och avstängda 

hissar. 

För att klara av en del av de här hindren, krävs det av dig att känna till genvägar och 

omvägar, över broar, sidogator, gränder, korridorer, kulvertar och tunnlar. 

Du tränar dig själv i uppmärksamhet, fokusering och att, samtidigt både ha kontrollen 

och ha ett fridfullt sinne. 

Medveten Närvaro. 
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Mindfulness. 

Hunden känner säkert av i vilken sinnesstämning du befinner dig i. 

Hunden är ju till 100% beroende av ditt välbefinnande och din livsföring. 

Dagens miljöträning med Finnigan, tisdagen den 8 augusti 2021: 

09:00 Hässelby Gård. 

Tunnelbana till Alvik 

Tvärbanan till Solna station 

Pendeltåg till T-Centralen 

Tunnelbana till Kungsträdgården 

SL-färja från Nybrokajen till Blockhusudden 

Buss 67 till Skansen 

Spårvagn 7 till Kungsträdgården 

Regn 

Promenad utmed Biblioteksgatan och Kungsgatan. Gott om paraplyer. 

Finnigan vill alltid gå in till Hööks. 

Tunnelbana från Hötorget till Hässelby Gård. 

Hemma i Hässelby Gård 13:00. 

Reser på SL-reskassa, som pensionär, så hela resan kostar totalt 100 kronor. 

(25 kronor för 75 minuters resa. Normalpris 38 kronor för 75 minuters resa.) 

Normalpris för fyra resor: 152 kronor. 



Alternativa router: 

Åt andra hållet: 

Tvärbanan från Alvik till Sickla. 

Promenad från Sickla till Nacka Strand. 

SL-färja från Nacka Strand till Blockhusudden. 

Promenad från Blockhusudden, till Sjöhistoriska Museet och vidare över Kungliga 

Gärdet, Vallhallavägen och till Himmelska hundar. 

Promenad genom Fältöversten, via Karlavägen, Sibyllegatan, Östermalmstorg och 

vidare till Sturegallerian. 

Från Sturegallerian till Hötorget och så tunnelbana. 

Eller: 

Med SL-färjan från Nybrokajen till Nacka Strand och ta Tvärbanan tillbaka till Alvik. 

Eller: 

Stiga av vid Larsbergs Brygga, ta Lidingöbanan till Gåshaga och Vaxholmsbåt till 

Strömskajen, gå till T-bana Kungsträdgården, åka tunnelbana till Fridhemsplan, byta 

till tunnelbana till Hässelby strand. 

Roslagsbanan till Österskär. 

Vaxholmsbåten till Rödlöga. 

Buss till Norrtälje. 

Tunnelbana till Björkhagen och Sörmlandsleden. 

Båtutflykt (inte med SL) till Birka på Björkö. 

Ju fler turer du och hundkompisen är ute på, desto fler upptäcker ni, 

gemensamt. 



Det är en utmaning också att fundera på vilken miljöträning som kan komma till 

användning, någon gång senare. 

Minns att allt fler köpcentra och butiker hälsar hundägare med hundar välkomna. 

Fältöversten, Sturegallerian, Västermalmsgallerian, Åhléns City, NK, bara för att 

nämna några. Hundvänliga butiker brukar ofta utmärka sig med att ha vattenskålar 

med friskt vatten i, utanför entrén. 

Flera muséer borde kunna vara hundtillgängliga, som Vasamuseet, Fotografiska, 

Medeltidsmuseet och Skansen. 

Bästa Sommarhälsningar! 

Hässelby Gård, Stockholm den 10 augusti 2021. 

Victor&Finnigan 

 


