
 

Elefantøvelsen 
 
I den såkaldte elefantøvelse står hunden med forpoterne på en omvendt balje (ligesom en elefant i cirkus, 
deraf navnet), og går med bagparten rundt om baljen. Øvelsen er særlig god til at lære hunden at bevæge 
bagbenene uafhængigt af forbenene på den måde, vi senere har brug for, når hunden skal gå ind på plads. 
Samtidig giver øvelsen hunden en generelt god kropskontrol. 
Brug en balje eller en anden genstand der passer i størrelse til den hund, du har. Det er lettest for hunden 
at arbejde på en rund balje, der er beklædt med et skridsikkert materiale. Du kan f.eks. klæbe en 
musemåtte eller en rest gulvtæppe på baljen. 
 
Trin 1. Op på baljen  

 Lær først hunden at sætte begge forpoter op på en omvendt balje. Adfærden kan indlæres via fri 
shaping eller ved brug af et fladt target, som hunden allerede har lært at sætte poterne på. Beløn 
hunden nogle få gange for at holde positionen med forpoterne på baljen uden at hoppe ned igen. 

Stå med front mod hunden, der står med forpoterne på baljen. Herfra kan du hjælpe hunden med dit 
kropssprog, hvilket er det, der er beskrevet i det følgende, eller du kan frishape øvelsen og klikke for enhver 
lille bevægelse, hunden gør med benene, og gradvist hæve kriterierne, sådan at hunden efterhånden flytter 
sig mere og mere rundt på baljen. 
Problemløsning  
Hvis hunden ikke vil gå op på baljen, kan du enten klikke for kontakt med baljen og gradvist hæve dine 
kriterier, eller du kan udskifte baljen med en anden lidt lavere genstand. Nogle baljer glider let, og her kan 
det være en fordel at sætteskridsikker belægning under og ovenpå baljen, så den er sikker for hunden. 
 
Trin 2. Hunden bevæger sig på baljen  

 Begynd med hunden stående overfor dig og med forpoterne på baljen. Træd et skridt til den ene 
side. Afvent at hunden forsøger at justere sin position, så den kommer til at stå lige overfor dig. Det 
vil få hunden til at foretage en lille sidelæns bevægelse med det ene eller begge bagben. Beløn 
enhver sidelæns bevægelse. 

 Gentag nogle gange indtil hunden hurtigt tilbyder at rykke lidt til siden, når du træder et skridt til 
siden. 

 Hvis du har lyst, kan du gennemføre træningen på samme måde til modsatte side, så hunden 
hurtige lærer at bevæge sig sidelæns til begge sider. Mange hunde har en foretrukken side og en 
svagere side. 

 Hæv kriterierne gradvist så hunden efterhånden skal rykke flere skridt sidelæns omkring baljen, når 
du flytter dig til siden foran den. 

 Hvis hunden ikke flytter sig særlig meget, kan du gøre følgende: klik hunden for en bevægelse. Kast 
derefter en godbid væk fra baljen mod din egen højre side. Mens hunden løber ud for at spise 
godbidden, flytter du dig selv mod højre, sådan ar hunden returnere til baljen lige ved siden af dit 
højre ben. Det vil få hunden til at flytte sig næsten en halv omgang rundt på baljen i et dejligt flow, 
når den drejer for at komme til at stå med front mod dig. Hæv nu dine kriterier gradvist, så hunden 
skal flytte sig mere og mere mod venstre. Når hunden har fået god bevægelse, holder du op med at 
kaste godbidden. 

 
Problemløsning 
Hvis hunden ikke rokker sig ud af stedet, mens den står på baljen, men i stedet står og stirre på dig eller din 
godbidstaske, skal du være opmærksom på følgende: Husk at belønne hunden for at være i bevægelse, klik 
ikke hunden for at stå stille. Hvis hunden hele tiden står på stedet og stepper med små museskridt, skal du 
øge kriterierne i meget små trin eller gå tilbage og træne nogle flere initiativøvelser, så hunden bliver bedre 
til at byde ind adfærd, når du holder klikket tilbage.  
 



 
 
Trin 3. Hunden går hele vejen rundt 

 Når hunden flydende og ubesværet kan flytte sig sidelæns, kan du afvente, at den selv tilbyder de 
sidelæns bevægelser, uden at du flytter dig. Det er begyndelsen til, at hunden kan svinge venstre 
ing på plads ved at flytte bagbenene rundt i en halvcirkel, mens den står næsten stille på 
forbenene. Træn gerne indtil hunden kan lave en fuld runde på baljen. 

 Det sidste punkt, hvor der kan opstå problemer, er, når hunden skal vende rundt på baljen med 
ryggen mod dig. Du kan hjælpe hunden forbi det ”døde” punkt, hvor den har ryggen til dig, ved at 
starte den i en position, hvor den står med ryggen til dig. Klik hunden for en bevægelse og hold 
derefter en godbid foran hundens snude og lad den nappe i godbidden. Stil dig bag hunden, mens 
du holder den i positionen med godbidden i hånden. Giv slip på godbidden, og lad hunden spise 
den og vent så på at hunden byder ind med et nyt forsøg. Hunden står nu med ryggen til dig og vil 
forsøge at vende rundt, så den igen kommer til at stå med front mod dig. Det vil få hunden til at 
tage nogle skridt rundt på baljen, hvor den arbejder sig forbi det punkt, hvor den har ryggen til dig. 
Når du har lavet nogle gentagelser, vil hunden som regel begynde selv at tilbyde at dreje forbi det 
punkt, hvor den har ryggen til dig, og den vil dermed kunne komme hele vejen rundt. 

 Fortsæt nu træningen på et kvadratisk target der er ca. to til fire cm. højt, da det er langt mere 
anvendeligt, når vi senere skal arbejde med at lære hunden at indtage pladspositionen.  

 Det er ikke nødvendigt at sætte adfærden på signal på dette tidspunkt, da øvelsen som regel bliver 
anvendt til at bygge videre på nogle mere avancerede kompetencer. Hvis du ønsker at 
perfektionere øvelsen som et trick, kan du vælge at sætte signalet på den, når hunden kan udføre 
den flydende og ubesværet.   

 
 
Problemløsning  
Vær i hele træningen af elefantøvelsen opmærksom på hvordan du placere og håndtere dine belønninger. 
Du kan ligeså godt lægge en eventuel godbidstaske væk, eller dreje den om på ryggen, så hunden ikke står 
med hovedet nede i tasken, mens du træner, og dermed tænker på alt muligt andet end at dreje. Når 
hunden skal dreje mod dit venstre ben, belønner du med højre hånd ved hundens venstre øre, så belønner 
hunden i bevægelsesretningen. På den måde øger du chancen for, at hunden får en forventning om, den 
kan blive belønnet, hvis den drejer mod din venstre side. Hvis hunden skal dreje mod din højre side, 
belønner du tilsvarende ved hundens højre øre, så får hunden en forventning om godbidden i 
drejeretningen. 
 
 


