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Firkløveret
God relation mellem hund og fører for indlæring uden angst.
Bliv populær hos din hund ved f.eks. at tilbyde:

Mad – godbidder
er de allerfleste hunde
interesserede i og
værdsætter at få.

Social kontakt
i form af at klappe,
kæle og sige
kærlige ord

Positiv
trækkeleg
uden
indslag
af ”at
ville eje”

Boldjagt
plejer at
være
populært.
Sørg dog for at have to bolde, så du som person bliver det
vigtigste i legen.
Ellers bliver det let ”at eje” bolden, som bliver belønningen
– og det er jo ikke meningen, eller hvad?
Fra Almen Lydighed side 5
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”Englen”

Sørg for at bibeholde den
gode relation - ”englen”
skal have det godt.

”Spejlet”

Tænk på at påtage
dig ansvaret for det
hunden gør. Det er
dig, som har lært den
det ... Hunde laver
aldrig fejl. Se dig i
spejlet når du
begynder at blive gal
på din hund

Se Gr. Konkurrencelydighed og Almen Lydighed side 34
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Forøvelser - kropssprog
Vær tavs og prøv hvordan dit kropssprog og evt. dit
lydsprog f.eks. (titititititi og bah bah bah bah)
påvirker din hund.
Erfaringerne bliver til stor hjælp
når du skal hjælpe din hund med at
skabe sine målbilleder

Forsøg at lokke
hunden ned i
liggende stilling

Lok den til at
sætte sig
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Forøvelser
Kommunikation * Forståelse

Øjenkontakt
er en nødvendighed ved indlæring
af de fleste kommandoord.
Ros hunden dygtig
+ giv den belønning
= Hunden skaber sig et målbillede for
ordet dygtig.
Dygtig = klicker
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Træning med målbilleder - dygtig
dygtig

1.

2.

2. … derefter tages
belønningen frem
(f.eks. godbid op af
lommen eller fra
bordet)

1. Afvent øjenkontakt…..
sig dygtig neutralt

3.

3. … hunden får
belønningen/
godbidden.
Målbilledet
skabes.
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Vi vil, at hunden skal høre og lystre vore
kommandoord – prioritere det at lytte

1. Lugt
2. Syn

3. Hørelse
Vi gør således:
Afvent at hunden søger øjenkontakt.
Besvar øjenkontakten
med et neutralt dygtig
Efter nogle sekunder
giver du hunden konkret belønning
(social kontakt + godbid eller
social kontakt + ………..)
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Vi vil, at hunden skal høre
og lystre vore kommandoORD

1. Lugt
2. Syn

3. Hørelse
Vi siger et ORD til hunden.
Ordet skal fremkalde et BILLEDE
hos hunden
= hunden associerer til en oplevelse

MÅLbillede =
Association til en
bestemt oplevelse/
belønningssituation
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Vi vil, at hunden skal høre og lystre
vore kommandoORD

1. Lugt
2. Syn

3. Hørelse

Målbilledet for vort kommandoord
skal være så tydeligt og positivt
at hunden vælger den kendte
belønningssituation
frem for synsindtrykkets fristelser
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Henvend dig til en sans ad gangen
Hjælp din hund til at koncentrere sig:
Hvis du vil, at hunden skal høre:
ingen påvirkninger til hundens
syn. Dvs. vær helt stille i et roligt
miljø. Ingen påvirkninger til
hundens lugtesans. Dvs. hav
ingen godbidder i hænderne.
Vil du, at hunden skal bruge
lugtesansen:
Sørg for at hunden ikke ser noget
interessant. Sørg for at hunden
ikke hører noget interessant
– f.eks. din stemme.
Vil du at hunden skal se:
Vær selv tavs i et roligt miljø så
intet høres. Sørg for at hunden ikke
påvirkes af ”gode dufte”.
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Indlæringsrækkefølge

Kommunikation

Udgangspunkt: God relation – godt sted at træne – ro
1. Føreren siger et kommandoORD
2. Hunden hører ordet, da der ikke findes andre påvirkninger
3. Hunden ”undrer sig”spørger” hvad ordet/lyden betyder
4. Føreren hjælper hunden til den rette position/adfærd med sit
kropssprog
5. Hunden skal høre roseordet dygtig når den er i rette
position = i mål
6. Hunden afventer den konkrete belønning ( den har lært, at
dygtig = belønning) som placeres/gives på nøjagtig samme
måde/sted hver gang i begyndelsen = skabe målbillede.
7. Afslutning: Sig fri og vend dig væk fra hunden
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Hvordan gør du, når du vil lære din hund DÆK?
Fra Børn&unge træner hund

1.

2.
DÆK

2. … og peg med en tom hånd
på det sted.

4.

1. Hav hunden siddende foran
dig. Sig DÆK og se ned
mellem hundens forben …

FRI

3.
DYGTIG

4. Sig FRI og hjælp hunden til
at flytte sig.
Nu kan du gentage øvelsen,
men tænk på at vente lidt
længere, inden du peger på
jorden, så hunden kan nå at
tænke sig om, inden du
hjælper den.

3. Når hunden ligger, sig
DYGTIG og læg en godbid
mellem forbenene, der hvor du
pegede.
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Hvordan gør du, når du vil lære din hund KOM
(indkald)?
KOM

2.

1.
1. Leg med din hund med det
den synes bedst om, måske
med flere dele af firkløveret.

2. Lad en voksen tage hunden
med i line et stykke væk fra
dig. Kald KOM og stå stille.

4.
DYGTIG
FIN
VOVSE

3.
3. Første gang kommer
hunden nok ikke, fordi den
ikke ved hvad KOM betyder.
Då får den voksne hjælpe
hunden tilbage til dig i linen.
Fra Børn og unge træner hund

4. Når hunden er hos dig, så
siger du DYGTIG, klapper den
og fortæller den hvor fin den er.
Du giver en godbid og leger
med den med boldene og med
strømpen.
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KOM

5.

6.

5. Derefter går den voksne
igen væk med hunden.

6. Du kalder KOM og står igen
helt stille.

DYGTIG

8.
8. Når I har leget et stykke tid,
kan du bytte strømpen ud med
en godbid.
Sig SLIP og giv godbidden.

7.
7. Når hunden er fremme hos
dig, siger du DYGTIG, klapper
den, giver den en godbid og
leger med strømpen og boldene.

Tænk på at træne indkald højest
3 gange i træk. For hver gang venter
den som hjælper hunden et kort
øjeblik ekstra, så hunden når at
tænke sig om og huske hvad KOM
betyder, inden den bliver hjulpet
tilbage.
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Hvordan gør du, når du vil træne NEJ+KOM ?
Fra Børn og unge træner hund

1.

2.

1. Vi
placerer
en
person,
som
tjekker
sin
firkløverpose.

Somme tider gør hunden
noget, vi ikke ønsker den skal
gøre. Hvis du ser, at din hund
er på vej til at gøre noget, den
ikke må, kan det være godt
med forbudsordet NEJ.
Derefter kan du sige KOM, så
du kan belønne hunden.

NEJ

2. Gå lige frem mod personen. Når du ser, at hunden har
bemærket personen, men ikke er fremme – sig: NEJ (du skal
ikke råbe, bare sige det bestemt).

3.

KOM

3. Sig derefter: KOM. Sig det højt, ellers hører hunden det ikke.
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4.

4. Når du har sagt KOM, haler
du tavst hunden ind.

DYGTIG

5.

5. Sig DYGTIG når hunden
er nær ved dig.

7.

6.
FIN VOVSE
DYGTIG VOVSE

6. Klap hunden og giv en
lækker godbid! Lav øvelsen
igen, men højest 3 gange.

7. Snart kan du gå forbi
personen med din hund. Fortæl
den så, at den er dygtig.
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Kontrol
(”når ordet er sagt, så gælder det”)
1.
*)

1. Hunden kommanderes ”sid”. Efter en tid arrangeres en
forstyrrelse *), så hunden rejser sig... og formodentlig
bevæger sig mod forstyrrelsen.
2.
Føreren trækker tavst hunden ind til
siddende stilling ved sin side helst uden at tage i
den. Roligt men bestemt og også med et vist
træk i halsbåndet. Føreren skal vise ro, styrke
og sikkerhed
3.
3.

2.

Hunden sættes tilbage ved siden og…
4.

4.

får en godbid.
Linen slækkes.
Føreren er fortsat tavs.
5. Stå stille og sid
derefter fri og gå
væk fra stedet eller
gentag øvelsen med 5.
det samme.

fri

Gentag øvelsen til hunden forstår, at den skal blive siddende
uanset hvad den ser, hører eller lugter = bliver forstyrret af.
Bliver hunden alt for bange eller stresset
afbrydes øvelsen selvfølgelig.
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Afdækning - dæk
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- = specielt forbudt under afdækning
+ = vente på en kommende belønning
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Tænk på…
Sig aldrig et ORD
til din hund,
hvis du ikke er i stand
til at sørge for,
at det altid bliver adlydt.
Et sagt ORD gælder således
altid
….uden din hjælp
….med din hjælp
Vær tydelig og præcis!
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BØGER på dansk fra SRI Publication AB

ALMEN LYDIGHED
med DVD
I bogen findes
Uddannelsesprogram
for
kursussvirksomhed

Grundlæggende
KONKURRENCELYDIGHED
- DcH:s C-klasse

Arbejdsplan
for kursus i
C-klassen

Træning med målbilleder DVD og hæfte
Salg i Danmark

Børn&unge
træner hund

Email tine@tiklo.dk
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