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Träningstips kloklippning, 

 

Min förhoppning med den här guiden är att fler hundar och ägare ska få en 

avslappnad stund tillsammans under kloklippningen. Guiden är skriven utifrån min 

egna träning med greyhound Frida. En omplaceringshund som när hon kom till mig 

avskydde kloklippning. Guiden går lätt att översätta till förebyggande träning, 

valpträning, och till dig som har en hund som redan reagerar negativt på kloklippning. 

          

Plats och position, 

Om hunden tidigare förknippat 

kloklippning med något obehagligt och 

ni har befunnit er på en specifik plats 

när klorna klippts, undvik helt den 

platsen när ni nu startar om er träning. 

I vilken position och miljö känner sig 

din hund bekvämast? Vi vill helt plocka 

bort tidigare negativa erfarenheter så 

långt som det är möjligt. 

 

Ha gärna klotången framme synlig, så 

hunden vänjer sig vid att klotången inte 

”hoppar på dom” utan själv kan välja 

att undersöka tången i lugn och ro när 

dom vill, och ha möjlighet att gå 

därifrån precis när dom själva vill. Jag 

hade min liggandes i hallen på en låg 

bänk. Obs! Ha inte tången framme så 

din valp kommer åt att bita på den. Ta 

gärna med klotången ut när ni tränar 

roliga övningar och visa klotången 

(kanske till och med börja med något 

som inte ens är klotången utan bara 

liknar den) lite snabbt innan ni 

fortsätter träna för att avdramatisera 

hela situationen runt klotång och 

kloklippning. 

 

 

 

 

Rutin med många korta pass, 

Hitta en rutin för att kunna träna ofta 

men korta pass. Jag hade en 

godisburk i hallen och där övade vi 

cirka 1minut varje gång när vi kom in 

från en promenad (vilket blev minst 

4ggr. om dagen under vår mest 

intensiva träningsperiod). 

 

Utrustning, 

Välj en klotång som är i lagom storlek 

för din hunds klor och ligger bra i din 

hand. Se också till att klotången är 

skarp (slöa klotänger kan göra så att 

klorna kläms ihop vilket kan upplevas 

som obehagligt för din hund).  

 

En fil kan vara ett bra mellansteg om 

du själv känner dig osäker och/eller om 

hunden har förknippat just klotången till 

något jobbigt. Jag använde en fil som 

ett mellansteg till Frida då hon tyckte 
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klotången i sig var otäck. Du behöver 

också ha riktigt gott godis i små bitar 

eller t.ex. mjukost på tub. 

Är du själv med din hund i träningen så 

kan en så kallad ”Lick Pad” med 

sugproppar på vara till hjälp. Den kan 

du preparera med t.ex. mjukost som då 

hunden kan slicka på medans du har 

bägge händerna fria att jobba med. 

 

 

Passar på att här lägga till att en del 

tycker det går något lättare att klippa 

klorna efter ett bad. Klorna blir lite 

”uppmjukade” och mindre hårda att 

klippa. 

 

Ok...Viktigt under hela träningen är att 

titta på din hund. Vad säger hen? Om 

din hund blänger på dig, rycker åt sig 

tassen, morrar… Då har du gått för fort 

fram. Backa då ett eller flera steg i 

träningen och fortsätt sedan i hundens 

takt. Kom ihåg att din hund har all rätt 

att säga nej tack, nu går du för fort 

fram. 

Då kör vi...    

Pass 1,  

Var på er trevliga träningsplats - 

Klappa hunden på ett ställe på kroppen 

du vet hen tycker om - Ge godis - 

Första passet klart. 

Sedan följer många korta pass där ni 

är på samma träningsplats varje 

gång och alltid ger godis direkt efter 

träningspasset. 

 

Kortbeskrivning resterande pass,  

Pass, Samma träningsplats - Stryk 

lugn ned mot benet - Godis - Klart. 

Pass, Samma träningsplats - Stryk lite 

längre ned på benet - Godis - Klart.  

Pass, Samma träningsplats - Lägg ett 

finger på tassen - Godis - Klart. 

Pass, Samma träningsplats - Dutta 

mot en klo - Godis - Klart.  

Pass, Samma träningsplats - Ta fram 

klotången (alt. fil först) och visa den 

utan att hålla i hunden - Godis - Klart.  

Pass, Samma träningsplats - Håll i 

tassen - Godis - Klart.  

Pass, Samma träningsplats - Ta på 

flera klor - Godis - Klart. 

Pass, Samma träningsplats - Ta i 

tassen håll fram klotången - Godis - 

Klart.  

Pass, Samma träningsplats - Lägg an 

klotången mot en klo - Godis - Klart. 

Pass, Samma träningsplats – Låtsas 

klippa en klo men klipp i t.ex. en okokt 

spagetti, en hård hundgodis som 

hunden sen får äta upp eller tändsticka 

istället för klon. – Godis – Klart. (En del 

hundar ogillar ljudet av klippet då de 

förknippat det med obehag). Du 

http://www.mariawillershundkraft.se/
mailto:hej@mariawillers.se


 

  

 
© 2021, www.mariawillershundkraft.se, hej@mariawillers.se, 0737 406066 Sidan 3 av 4 
 
 

kommer märka om det gäller din hund. 

Stanna i så fall kvar några gånger på 

detta steg tills din hund inte längre 

reagerar på ljudet. Ingen reaktion? Då 

kan ni gå vidare till nästa pass. 

Pass, Samma träningsplats - Fila alt. 

klipp yttepytte på en klo - Godis  - 

Klart.  

Tål att upprepas: Hunden ska ALLTID 

känna sig ok. med det du gör innan du 

går vidare till nästa steg. Reagerar 

hunden har du gått för fort fram och du 

behöver backa i träningen.  

Jag har hoppat över en hel del steg i 

beskrivningen för att begränsa antal 

sidor i dokumentet, men kontentan är 

att gå vidare när din hund är redo. Det 

ska uppfattas som en så trevlig stund 

som det går. 

Om hunden rycker åt sig tassen, 

En sak jag märkt flera råkar göra när 

de kommit så långt som till att hålla i 

hundens tass och klippa... När de 

håller i tassen och hunden kanske drar 

åt sig tassen så håller en del fast för att 

hunden inte ska ”vinna”. Det fungerar 

inte så. Låt hunden själv avgöra när 

hen är tillräckligt trygg. Ett mellanting 

som jag upplever oftast fungerar 

väldigt bra om någon av mina hundar 

helt plötsligt råkar rycka åt sig tassen... 

Jag håller kvar min hand mjukt som ett 

stöd för att visa att jag finns där, och 

följer med i hundens rörelse mot sig (i 

rycket) sedan slappnar vi av en stund 

tillsammans i det läget (jag upplever att 

hunden då känner att hen har kontroll 

på situationen) och sedan fortsätter vi 

där vi var. Är du osäker på vad din 

hund är tryggast med så släpp hellre 

än att du håller kvar din hand. Obs! 

Detta förutsätter fortfarande att man 

kommit tillräckligt långt i träningen och 

inte gått för fort fram. 

 

 

Hur lång tid processen tar för att ”komma i mål” beror givetvis väldigt mycket på 

individ och vad hunden har med sig i bagaget sedan tidigare. Min erfarenhet säger 

mig att det här sättet att träna på definitivt är väldigt väl värt den nedlagda 

träningstiden! 

 

Samma tankesätt kan med fördel användas även vid annan hanteringsträning såsom 

borsta tänder m.m. 

Lycka till! 

Maria Willers 
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Maria Willers HundKraft 

0737 406066 

https://www.mariawillershundkraft.se 

 

Det finns mycket mer att skriva och lära om hanteringsträning. Se det här som en 

förenklad skriven guide och sammanfattning över hur det kan se ut. Vill du lära mer 

om hantering och fear free hantering? Kontakta mig gärna så tar vi det därifrån. Du 

hittar också mer kunskap och information genom att söka på: fear free hantering, Bucket 

game med Chiraq Patel, Eva Bertilsson och startknappar för att nämna några. 
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