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Kunne du tænke dig at lære at træne din hvalp på en sjov og effektiv måde? Kunne du tænke dig at lære en 

metode til hundetræning, der gør det nemt for din hund at gå pænt, komme når du kalder, hente ting til 

dig, lade ting i fred som den ikke må ødelægge, ikke at tigge, vente uden for en butik, sidde i bilen uden at 

hyle, gå på trapper, være alene hjemme og være tryg ved det, sid-dæk-stå på kommando, trille rundt på 

kommando, springe på kommando, kravle på kommando, hente posten eller tage vasketøjet ud af tørre-

tumbleren på kommando? 

På dette hvalpekursus vil vi arbejde med en metode, hvor vi bruger præcisionsmarkering af rigtig adfærd og 

positiv forstærkning. Dvs. at du lærer principperne og tankegangen i en metode, som sætter dig i stand til 

at træne din egen hund ved at opbygge den ønskede adfærd i små momenter, som du så kæder sammen til 

det endelige resultat. Fx at når en gæst ringer på døren, løber hunden hen i sin kurv, venter til du siger til, 

så henter den en gave og afleverer til gæsten… eller hvordan du nu ønsker at hunden skal modtage gæster 

hjemme hos dig. 

Ved at træne i små momenter kan man få stor præcision ind i hvalpens adfærd. Og mange små momenter 

kan nemt sammenkædes i forskellige rækkefølger til mange forskellige kommandoer.  

Hvad er forskellen på denne metode og almindelig godbidstræning med ros og positive klap? Forskellen er, 

at vores hunde i princippet kan alle de ting, vi ønsker de skal kunne, og med denne metode venter vi til de 

tilbyder den ønskede adfærd. Så belønner vi og når hunden tilbyder adfærden sikkert, sætter vi kommando 

på. Jo mere man træner sin hund på denne måde, desto mere vil den tilbyde forskellig adfærd. Dvs. vi får 

initiativrige hunde, som er nemme at træne og som lærer langt hurtigere end med andre metoder. Det 

betyder også, at vi kan få den perfekte adfærd indlært helt fra starten, hvilket er langt nemmere end at 

rette dårlige vaner.  

Og hvis vi vender det hele på hovedet og ser det fra hundens synsvinkel, så er det faktisk hunden der træ-

ner hundeføreren … hunden opdager nemlig, at jo mere forskellig adfærd den tilbyder, og jo mere sikkert 

den tilbyder den adfærd, hundeføreren belønner, jo oftere får den godbidder. Og for hunden bliver det en 

leg, den gerne vil lege rigtig ofte. 

Er der bi-virkninger? Vi, der arbejder med metoden, oplever forskellige bi-virkninger, som vi ikke havde 

forudset: Hunden bliver meget knyttet til hundeføreren. Hundeføreren kan løbe tør for ideer til ting at træ-

ne hunden til. Man tvinges til at få en tålmodig adfærd, som i værste fald kan udvikle sig til ægte tålmodig-

hed – også over for børn og ægtefæller. Man kan blive så bidt af metoden, at man ønsker at fortsætte med 

træningen. Og for enkelte smitter det sågar af på deres tilgang til deres børn, medarbejdere eller ægtefæl-

ler. De begynder at anerkende andre for det positive fremfor at skælde ud over manglerne…. OG det er 

stærkt vanedannende at lykkes så hurtigt, så godt og så ofte med sin nye hvalp og at se hvordan den trives 

med at lære.  

Kurset starter med en introduktion lørdag d. 1. august kl. 10.00 til ca. 13.00. (2 lektioner) 
Derefter er de ugentlig træning hver onsdag fra d. 5. august kl. 18.30 til 20.00 frem til og med 7. oktober. 


