
SIT 

• Start med at få hunden over på din venstre side og vis den sæt dig-håndteg-
net. Den vil nu automatisk sætte sig, da den allerede kender dette håndtegn.  
 

• Bliv stående et øjeblik og giv hunden en godbid for at blive siddende.  

• Sig nu ”fri”, få hunden i bevægelse og beløn igen med en godbid. 

• Gentag herefter øvelsen forfra. 

• Du kan efter få gentagelser begynde at træde et skridt til siden, mens hunden 
bliver siddende. Nøjagtig som ved indlæringen af bliv-øvelsen. Beløn gerne 
hunden for at sidde roligt, inden du siger ”fri”. 

• Jo mere sikker din hund er i øvelsen, jo længere kan du gå væk fra den og/
eller trække tiden, før du belønner. 

• Når hunden er meget sikker i øvelsen, kan du begynde at give kommandoen 
”fri”, mens du stadig står på afstand af hunden. Pas dog på med ikke at gøre 
dette hver gang. 

• Husk altid at afslutte med en succes.

Hvis din hund går efter dig, når du forlader den, er det typisk fordi du er gået 
for hurtigt frem. Et godt råd er først at øge tiden, hvor hunden sidder i ro, før 
du øger afstanden til den.  

Hvis hunden rejser sig, så sørg for at få den tilbage i præcis samme position, 
som den sad i, før du gik fra den. Giv ikke fejlen opmærksomhed, men gentag 
blot øvelsen forfra.

Pas i starten på med at give hunden ”fri”, når du står væk fra den. Det kan 
nemlig resultere i, at hunden før tid rejser sig efter dig. Og selv når den be-
gynder at virke sikker, skal du passe på med ikke at gøre dette for ofte.

SÅDAN LAVER DU ØVELSEN

TIP
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Husk altid i indlæringen at give hunden fri, mens du står ved den. 


