
Unghundehold lydighed med sjov og leg  

Træning på lydighedsholdene har to formål. Først og fremmest skal træningen være 
hyggelig og udfordrende for både hund og fører, så hunden stimuleres og føreren 
lærer nye øvelser og får nye udfordringer sammen med sin hund. Dernæst er målet, 
at hunden på en sjov og positiv måde bliver så lydig og arbejdsvillig som mulig. 
 
Et par fiduser Det bedste resultat opnås dog hvis du træner din hund flere gange om 
ugen, gerne dagligt. Bare 3 x 3 minutter hver dag gør virkelig en forskel! Brug de 
tricks og fiduser som din instruktør fortalt om ”sidste gang”, når du træner på egen 
hånd. Lad være med at lære hunden for mange ting på en gang, træn kun en enkelt 
ny ting om ugen og husk at vedligeholde de gamle. Slut altid træningen med en 
øvelse som hunden kan, og ros den så den syntes at træning er dejligt 
 
En måde er at belønne hunden, hver gang den gør noget rigtigt. Det er faktisk svært, 
men når man gør det grundigt nok, får man en hund, som er gladere for at gå pænt 
end at lave alt muligt andet. Det er et stykke på vejen. Belønningen tæller som aktiv 
ros. Det svære er det andet; at ingen belønning virker som passiv straf. 
 
Spor og frit søg burde stå i en hunderettighedserklæring – hundene er født med en 
lugtesans, evne og hjerne, så det at lære de næseøvelser svarer nærmest til, at et 
menneske lærer at læse. 
 
Rundering er en anderledes ting – målet er også en næseøvelse, men her skal næsen 
bruges til at finde en skjult mand, som hunden skal blive ved og helst gø ad. Det er 
meget forskelligt, hvordan det falder for de forskellige hunde. For nogen er det 
himmeriget at få lov til at gø og endda få noget for det, for andre er det sværere, 
men at finde en mand og få guffer, før far eller mor kommer og stopper det hele, 
det kan alle nå frem til. 
Hundetræning skal således være sjovt for både hund og fører! 
 
For de rigtig avancerede er der så den ultimative overbygning: At få hunden til at 
lære dig at gå pænt, så det er den, der “holder øje” med dig, så du bliver på plads og 
giver passende med guffer. Det bliver pludselig rigtigt sjovt, for så er det dig, der 
lurer på at kunne stikke af fra hunden, og den, der må holde opmærksomt øje med 
dig. 
 


