
KONTAKT 

• Start med at få hunden til at sidde foran dig. 
 

• Tag herefter en godbid i den ene hånd og vis den til hunden, så du er 
sikker på, den har set den. 

• Ræk så i en hurtig bevægelse hånden ud i strakt arm uden at sige 
noget. 

• Hunden vil nu med stor sandsynlighed kigge efter godbidden.Her er det 
vigtigt, du forholder dig roligt og afventer, til hunden tager kontakt til dig. 

• Idet hunden kigger dig i øjnene, roser og belønner du med en godbid 
fra modsatte hånd. Beløn ALDRIG med den godbid, du holder ud i 
strakt arm.  

• Husk at lave øvelsen med både venstre og højre hånd.  

• Når din hund er stærk i øvelsen, kan du tage en godbid i hver hånd og 
føre dem ud i strakt arm samtidig. Beløn igen idet hunden kigger dig i 
øjnene. Det er her vigtigt, du trækker begge hænder ind til kroppen, før 
du belønner, så hunden ikke får opfattelsen af, at den bliver belønnet 
med godbidden fra din udstrakte hånd. 

• For at udfordre hunden yderligere, kan du sætte bevægelse på hænder 
og arme. 

• Når hunden er fortrolig med øvelsen, kan du gradvist begynde at træk-
ke tiden, så hunden skal kigge på dig nogle sekunder, før belønningen 
falder.  

• Du kan også udfordre hunden ved at lave øvelsen i andre omgivelser, 
f.eks. på gåturen, et sted med andre hunde, mennesker osv.  

• Husk altid at afslutte med en succes. 

Du vil måske opleve, at din hund kun har øje på godbidden i din ud-
strakte hånd, eventuelt snapper efter den. Her er det vigtigt, du forhol-
der dig roligt og ikke siger noget. Du må altså ikke ikke forsøge at lokke 
hunden til at se på dig. Vær tålmodig og lad hunden tænke selv. Beløn 
straks hunden tager øjenkontakt. 

SÅDAN LAVER DU ØVELSEN

Har du en hvalp eller en lille hund, så sæt dig på hug, når du starter på 
denne øvelse. 

TIP

TYPISKE UDFORDRINGER
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