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Alternativ 3
Mød hinanden med hundene i
linens fulde længde. Når hundene
er nogle meter fra selve mødet,
      kaldes de ind på KOM.

Derefter siges GÅ FINT, og man
passerer hinanden. Hjælp hunden
på alle måder. Bliv ikke vred!

Alternativ 4
Ved mødepunktet passerer man
hinanden tæt. Sig gerne GÅ FINT,
hvis hunden behøver den hjælp.
Regel nummer 1 gælder for hun-
dene: Gå aldrig frem til en anden
hund uden førerens tilladelse.
Sørg for at hundene ikke kan nå
hinanden. Denne øvelse er svær for
visse hunde og let for andre.
Træn og hjælp hundene til at forstå,
hvordan de skal opføre sig, når de
møder andre hunde.

Øvelse i at møde en anden
hundeejer med hund i line.

Bestem mødepunktet      og hvor I
skal starte f.eks. 25 meter fra
mødepunktet.

Alternativ 1
Gå i en bue rundt om
mødepunktet, således
at hundene klare at se
hinanden uden at gø eller
blive bange. Tal med
hunden, hvis det hjælper
den og giv den godbid
hvis det passer.

Alternativ 2
En hund skal sidde, imens en
anden ekvipage (fører + hund) går
forbi nogle gange på den afstand,
hvor føreren klare at holde hunden
under kontrol ”frivilligt”.

Byt roller.

Her trænes både den
hund som sidder stille,
og den som passerer.
Tilpas hjælpen til hun-
den, hvad enten det
drejer sig om at give
afledende godbidder
eller at agere med en
dominant håndtering af hunden.
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Vær opmærksom på at begge
hundene har det godt, dvs. ikke
bliver bange, når den anden hund
håndteres. Samarbejde!

Alternativ 5
Stå stille kort før mødet og sig SID
+ DYGTIG. Førerne taler kort med
hinanden. Hundene får den udlovede
belønning. Sig GÅ FINT og gå forbi
hinanden.
Obs! Visse hunde mærker støtten fra
føreren, når de er i line. Sådanne
hunde er nødt til at have en fører, som
på en positiv måde kan hjælpe
hunden til at opføre sig rigtigt.
Ved negativ håndtering af hunden (ryk
og råben) kan dette overføres mod
den hund, man møder.


