
NEJ 

• Start med at få din hund til at sidde foran dig. Brug evt. kommandoen ”sæt 
dig”. 
 

• Vis nu hunden, at du tager en godbid i den ene hånd og før den herefter med 
lukket hånd ned foran hundens snude og sig ”nej”.  

• I starten vil din hund måske slikke eller nappe din hånd for at få fat i godbid-
den. Dette skal du ignorere. Men idet hunden fravælger din hånd og kigger på 
dig, belønner du straks med en godbid fra modsatte hånd.  

• Når hunden bliver stærkere i øvelsen, kan du begynde at åbne hånden mere 
og mere, indtil du til sidst har godbidden i en helt flad åben hånd. 

• Uanset om du laver øvelsen med lukket eller åben hånd, er det afgørende, at 
du først belønner hunden, idet den fravælger godbidden og kigger op på dig. 

• Når din hund er rigtig stærk i ovenstående, kan du øge sværhedsgraden ved 
f.eks. at lægge godbidden på jorden foran hunden, mellem poterne, på den 
ene pote osv.  

• Husk altid at afslutte med en succes. 

Når du starter på nej-øvelsen, vil din hund typisk snappe ud efter godbidden. 
Det er derfor en fordel at starte med lukket hånd. Fører du godbidden ned 
med åben hånd, skal du være hurtig til at lukke den, hvis hunden prøvet at få 
fat på den. Det er meget vigtigt, den ikke får held med at få fat i godbidden.

Det er desuden vigtigt, at du ikke belønner hunden, når den kigger væk. Be-
lønningen skal falde i det øjeblik, hunden tager øjenkontakt til dig.

Pas i øvrigt på med at blive for hård i din stemmeføring, når du træner 
nej-øvelsen. Vær bestemt og konsekvent, og forsøg at undgå at hæve stem-
men.  

SÅDAN LAVER DU ØVELSEN

TIP
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Det er i denne øvelse meget vigtigt, at hunden ALDRIG får succes med at spi-
se den ”forbudte” godbid, men i stedet bliver belønnet med en anden godbid.

OBS

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


