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Den her form for tilgang, til noget der er svært, har jeg 
selv brugt og har rådgivet andre i at bruge. Det er vigtigt 
for mig at understrege, at der sagtens kan være andre 
måde at gøre det på. Der er altid forskellige løsninger til 
forskellige udfordringer, og man finder den løsning der 
passer til sig og sin hund.

Her beskriver jeg et billede af hvordan og hvornår vi belønner, 
i denne situation hvor en hund er rigtigt bange for ting.

Når man starte på en indlæring så er det de bedste god-
bidder hunden skal have, når man så kommer længere ind i 
indlæring så kan man skifte godbidderne ud med nogle knap 
så gode. Det skal selvfølgelig stadigvæk være nogen hunden 
synes godt om.

Hunden er bange for heste
Vi har lille viggo som skal til at lære at gå forbi nogen heste. 
Viggo viser tegn på at det her ikke er rart. Vi skal derfor have 
gjort det til noget som er normalt. 

Viggo bliver sat ved siden af sin ejer et stykke væk fra 
hestene. Ejerne skal være opmærksom på om de er langt nok 
væk fra hestene til at viggo kan begynde at lære. Det nytter 
ikke at viggo er bange og er for tæt på for så belønner vi den 
adfærd at være bange, så derfor er det vigtigt at være så 
langt væk, at ejerne kan se at viggo ikke er bange. Først der 
begynder begynder indlæringen. 

Hver gang viggo ser hen mod hestene så er det markør og 
belønning, og det gør man rigtigt mange gange. En markør er 
din måde at rose på. Nogle klikker, andre siger ”dygtig” eller 
”fint”, men brug altid den samme markør.

Når ejer så kan se på viggo at nu er der andre ting der 
optager ham, som at tage kontakt til sin ejer, så er viggo klar 
til næste step og det er at gå tættere på. Og der gentager man 
det hele engang til. På denne måde får viggo lavet et ”billede” 
inde i hovedet at hestene er okay. Når man

så er nået helt hen til hesten , så skal viggo til at lære at gå 

ER DIN HUND BANGE
Selv den største hund kan være bange for ukendte ting og lyde. Du skal være den klippe, 
som hunden kan støtte sig op ad, og lære at det den er bange for er „ingenting”.

forbi hesten. Så man venter til viggo tager det først skridt hen 
imod hesten markør + belønning, og til næste skridt markør + 
belønning, og det gør man mange mange gange , når viggo 
så af sig selv begynder at gå forbi hesten så belønner man for 
det han har gjort . Gå 4 skridt markør + belønning og sådan 
gør man til man er kommet forbi hesten. 

Så er vi klar til den næste fase. Nu har viggo fået indlært 
at her er ikke noget at være bange for , derfor går vi længere 
tid før vi belønner. Når det sidder fast og viggo følger med, 
uden at vise tegn på at være bange og evt snuser og gør

andre ting og ikke viser interesse for hestene, så er træ-
ning fuldført, viggo har fået et positivt ”billede” inde i hovedet 
at det her er helt okay.

Den her form for træning er for de hunde der er rigtigt 
bange for ting de skal gå forbi. Hvor langt tid det tager for at 
når i mål, kan man ikke sætte tid på, det er alt efter hvor tit 
man går ved de heste, og hvor hurtigt hunden indlære, så det 
kan skifte imellem 2 dage til 2 uger. Jo mere man træner det 
jo hurtigt er man i mål.

De hunde der er knap så bange , der kan man starte tæt-
tere på. HUSK altid at kigge på jeres hund og lad være med 
at gå for hurtigt frem. Tag det i den fart som hunden viser. 
Det handler om at være en god hundeejer, hvor vi støtter og 
guider vores hund. Tålmodighed er kernen til al god træning.

Små hvalpe kan være så nysgerring, men de kan også blive 
bange og forskrækket over det ukendte. Du skal sørge for at 
gøre det ”farlige” til ”ingenting” for din hvalp.

Af: Anne Tegllund Hvillum
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Legetøj i stedet for godbidder
Der er også en anden måde at gøre det på. Hvis hunden har et 
stykke legetøj som den er rigtigt glad for kan man tage det med 
ind i træning, legetøjet vil også være med til at billede bliver 
godt da legetøjet er med til at gøre ”billedet” af hestene til noget 
sjovt. 

Den måde jeg vil bruge legetøjet på er ved at have hunden 
ved siden af dig, lad hunden kigge på hestene og beløn enten 
ved den kigger på dig eller du ligger en godbid på jorden. Når 
hunden tager kontakt til dig. viser du den legetøjet. Hvis det er 
en hvalp/unghund, så sæt dig på hug ved siden af hunden og 
læg en hånd på brystet af hunden og sige vente, kast legetø-
jet lidt væk ikke langt og sig vente, mens du stadigvæk holder 

på brystet, så siger du værsgo eller hvad du nu vil bruge som 
kommando, når hunden løber ud for at tag legetøjet, er du lige 
hurtigt med at gå et skridt frem,så sætter du dig på hug hurtigt 
og kald på hunden, giv et lille ryk i snoren så den ved, hvad 
den skal, når den har vendt hovedet imod dig så kalder du og 
roser ”dygtigt” eller ”jaaaa” kom så skat og det gør du til den er 
helt henne ved dig. Hvis hunden ikke vil giv slip på legetøjet så 
bytter du med en godbid og siger slip lige der hvor den slipper . 
Også gentager du det igen måske 2-3 gange og du går et skridt 
frem hver gang legetøjet er kastede.

 Sæt hunden af igen der hvor I er nået til på vejen og lad 
hunden kigge rundt, tager den kontakt til dig igen så gentager 
du det du lige har gjort. Og sådan bevæger du dig stille og roligt 
forbi hestene. Husk at stoppe op og lade hunden kigge rundt. 
Husk slut kommandoen. når I ikke leger/træner mere. Hvis I står 
midt på vejen og hunden bliver bange så går I tilbage igen der 
hvor i startede. I må ikke gå længere end jeres hund er klar til. 
Indebærer det at I må gå den samme vej tilbage som I kom fra 
så er det det I gør. I kan først gå forbi hestene når jeres hund er 
klar til det. Hvis I tvinger jeres hund forbi, så er al træning tabt 
og I skal langt langt langt tilbage i træning plus I skal træne et 
tillidsforhold op igen. Så lad være med det. Det er ikke sikkert i 
kommer forbi hestene de første 3-4-5 gange, det tager tid.

Derfor er indlæring med leg godt
Det positive ved denne form er at det er leg. Og indlæring med 
leg er super godt for vores, hunde og den lærer:

1. At vente ( impulskontroll træning)
2. At hente ( appoterer)
3. Indkald. ( kommer når du kalder)
4. Ro imellem øvelserne

Legetøj kan for mange hunde være en stærkere belønning end 
slev den lækreste pølse. Du skal vurdere, hvad der fungerer 
bedste for dig og din hund.

https://www.familiehund.dk
http://facebook.com/groups/dygtigehunde
mailto:info@familiehund.dk


www.familiehund.dk   •   facebook.com/groups/dygtigehunde   •   22975449   •   info@familiehund.dk

Side 3

5. Kontakt til dig
6. At kigge på verden.
7. At du er sjov at være sammen med.
8. Husk få gentagelser
9. Stop mens legen er god og husk at slutte træning med 

noget positivt.

Du kan også skifte legetøjet ud med godbidder. Så det er god-
bidderne du kaster ud. Så øver du ”søge” øvelsen og hunden 
bruger næsen. Husk at være sjov og spændende at komme 
hjem til. Det er en måde at lege det der er svært væk.

Hvis det er en hvalp/ unghund så sæt dine forventninger 
ned, du kan ikke forvente den skal kunne gør det hele på en 
gang. Små små små step. Masser af tålmodighed, og masser af 
ros og godbidder. I min verden er der ingen hunde der fejler, det 
er ejer der mangler erfaring.

Hvorfor gør vores hunde
Hvordan stopper vi vores hund med at gø og få den til at holde 
sig i ro når der kommer gæster??. Der er rigtigt mange måder 
at træne, at der kommer gæster, og vores hunde har forskellige 
måde at gø på.

For det første skal I se på hunden for at vurdere, hvad for en 
slags gøen er det. Det er så vigtigt at vide det inden vi begyn-
der at træne ”gæster banker på”. Lad os se det fra hundens 
perspektiv et øjeblik, ud fra 3 cases. 

jeg havde den mulighed, fordi så er hunden i fred og den kan 
sove uden den skal forholde sig til gud og hver mand. 
Måden jeg vil træne det på er:

1. Jeg vil have sørger for at min hund er blevet luftet godt af 
inden jeg vil begynde at træne. 

2. Så skal tæppet gøres til det bedste sted i verden, så vi 
belønner hunden på tæppet. 

3. Så kaster vi en godbid ud så hunden går væk fra tæppet. 
Den godbid du kaster skal være mindre god end den du 
belønner på tæppet. I starten må vi godt hjælpe vores hun-
de hen på tæppet, de skal lige finde ud af hvad vi vil have 
den til. Så smider vi en godbid ud på gulvet. Og hjælper 
den igen ind på tæppet. Godbidden falder først når den er 
på tæppet.  

4. Når den har gjort det nogen gange, så skal du have sat den 
kommando på som du vil bruge. Det kan være tæppe, så 
siger du tæppe og belønner når den er på tæppet. Kaster 
en godbid væk og siger tæppet og belønner når den er på 
tæppet. Du må gerne hjælpe den i starten, og når du tænk-
er nu har hunden forstår det så kan du prøve det af ved 
at sige tæppet, hvis den går på tæppet 9 ud af 10 gange 
så har den forstået det og, hvis ikke så skal du fortsætte 
tæppe træning. Husk kun at belønne når hunden er på 
tæppet ikke ved siden af men på tæppet. Så skal du have 
det testede inden du skal til at træne med en figurant, og 
du tested ved at du siger tæppe og hunden skal gør det du 
beder den om. 9 ud af 10 gange. 

5. Så skal vi have en figurant på. Og hundens forventning er 
det der kommer ind af døren, men den får først en beløn-
ning, hvis den holder sig i ro og ikke gø´er. Hvis den ikke 
holde sig i ro så bed jeg figuranten om at gå ud igen.figu-
ranten er instrueret i at gå ud igen, hvis hunden er urolig og 
kommer ind igen, når der er ro på. 

6. Begynd med at ringe på, vi skal have gjort ringeklokke eller 
banken til ingenting. Når det ringer, så belønner du først, 
når der er ro på og er stille. Ring på, beløn når der er ro. 
Det gentager i rigtigt rigtigt mange gange. Når hunden er 
ligeglad med ringeklokke og banken, så er det næste step. 

7. Så kan I vælge to ting her, enten så har I lært hunden at 
blive, og I kan gå ud og åbner døren, figuranten kommet 
ind og sætter og I siger fri til jeres hund, ( De skal have en 
fri kommando ellers ved de jo ikke hvornår de må gå fra 
tæppet ). 

8. Den anden mulighed er at I bliver ved hunden indtil figu-
ranten er kommet ind og har sat sig også siger du fri, de 
skal hilse i ro , hvis de ikke gør det, så er det stille og roligt 
tilbage på tæppet og sige fri , hvis den stadigvæk ikke er i 
ro så gentage indtil de hilsen stille og roligt. 

9. Hvis I ikke har fået trænet bliv og fri så skal i have trænet 

Første case
”Jeg gør fordi jeg er bare så superglad for at I kommer og jeg 
har et kæmpe hundekys klar til jer”. Jeg er slet ikke sur, og tager 
ikke ansvar, men vil bare gerne være i midtpunktet fordi jeg selv 
mener at jeg er så super dejlig og lækker”.

Løsning på første case
Her vil jeg træner tæppe eller kurv, altså hunden har deres eget 
sted, hvor de kan være når der kommer gæster. Men igen, så 
skal vi lige huske på, at det der med, at der kommer gæster er 
en kæmpe stimuli for hunden, så vi skal starte et sted, hvor der 
ikke er så meget stimuli på. Altså væk fra døren. Det kan være 
stuen, køkkenet, bryggers. Jeg vil personligt tag bryggers hvis 

Der er mange grunde til hunden gør. Først og fremmest er det 
en måde at advare flokken om et eller andet, men det kan også 
være angst eller bare en dårlig vane. Det kan trænes væk.
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det rigtigt godt ,inden i begynder at træne på det her. Det 
her kommer I ikke i mål med de første 2-3-4-5 gange det 
tager tid at træne det. Så jo flere gange i træner, jo hurtiger 
går det til i kommer i mål.

Det med at ringe på det kan I få jeres børn, eller partner til at 
hjælpe med. Igen igen tålmodighed, hundetræning tager tid. 
Skru forventningerne ned, og se det positive. Træn træn træn.

Anden case
”Jeg gør fordi jeg vogter passer på, så du skal bare smutte pom-
frit. Jeg har hele ansvaret og jeg styre det hele, men jeg kan 
ikke håndtere det ansvar, så støt eller guide mig på vej”.

Løsning på anden case
Hvis hunden virkelig er gal måske lidt bange når der kommer 

gæster, så vil jeg træne tæppe/kurv i et rum som jeg kan putte 
et børnegitter for og jeg vil træne den, i at være der på længere 
sigt. Den skal ikke forholde sig til noget som helst andet, at den 
skal slappe af og kan være sig selv. Træn, at døren til det sted, 
den skal ligge, er åbne med et gitter for.

Du træner fuldstændig som i første case, bare langt væk 
fra døren. Hvis du vælge at træne bag et gitter så skal du ikke 
bruge bliv øvelse for det gør ikke noget at hunden bevæger 
sig rundt der hvor den er. Det kan sagtens være at du gerne 
vil have at jeres hund er en del af begivenheden som foregår 

i huset , men det er ikke sikkert jeres hund synes det er sjovt, 
så hvis I har en hund der ikke kan falde til ro når I har gæste så 
er den bedste løsning, at hunden er et sted for sig selv. Det er 
ikke synd for hunden, det er mere synd, den ikke kan finde ro 
sammen med jer. Husk at det skal trænes godt før du kan be-
nytte dig af det. Så gæster må vente til du er nået i mål med din 
hund. Ellers kan du risikere at træning tager længere tid fordi du 
forlange noget af hunden, som den slet ikke er klar til. 

Hvis du ikke kan vente med at få gæster, så må træning for-
gå ved at du træner hund mens der er gæster, hvor fedt er det 
lige?? og vil der komme noget godt ud af det? Jeg tvivler.

Så giv jer selv og jeres hund den træningstid den skal have 
og så kom i mål og nyd roen når der kommer gæster.

Tredje case
Jeg gør og stopper hurtigt igen for jeg kalder på min „flok” fordi 
der kommer nogen”, Jeg fortæller lige, at jeg er godt klar over 
at der kommer gæster, de skal være velkommen. Mit menneske 
har ansvare, jeg gør dig bare lige opmærksom på at der kom-
mer nogen, hvis flokken ikke lige selv ved det.

Løsning på tredje case
Det er jo lige præcis sådan vi ønsker det, så løsningen er sådan 
set i denne case. Hunde må gerne gø, når bare det er som et 
fornuftigt samarbejde med flokken (som er den familie den bor 
sammen med).


