
 

 

A. Følge – træner går baglæns 
 Vi begynder træningen af følget med at gå baglæns. På denne måde er det meget let for hunden at følge os 
og samtidigt have kontakt med os. Vi kan se alt, hvad hunden gør og belønne på de rigtige tidspunkter. 
Varier antallet af skridt du og hunden går, før du klikker og giver en godbid. Øg gradvist antallet af skridt. 
 

 

 

Trin 1. beløn hunden i frontposition 

 Stil dig med hunden foran dig på et uforstyrret sted, f.eks. i haven. Prøv at stå stille et øjeblik og 
vente. Der er stor sandsynlighed for at hunden kigger på dig efter et lille øjeblik. Klik og giv hunden 
en godbid, ligeså snart den ser på dig. 

 Gentag dette og øg langsomt tiden hvor hunden kigger på dig. I begyndelsen klikker du og giver 
hunden en godbid med det samme. Efterhånden kan du øge den tid, hunden skal kikke på dig, før 
du klikker og belønner.   

 
Trin 2. Gå bagud med kontakt 
Næste trin er at belønne hunden, når den har kontakt med dig, mens du og hunden er i bevægelse. Find 
igen et uforstyrret sted at træne i begyndelsen og introducer gradvist nogle få forstyrrelser. Fordelen ved at 
gå baglæns er, at du, hvis hunden slipper koncentrationen, hurtigt kan ændre retning og få kontakt med 
hunden igen. Arbejd hen imod det mål, at hunden går tættere på dig og gerne ved siden af dit højre ben, 
mens du går bagud. 
 

 Gå baglæns med hunden i line, klik og giv din hund en godbid, når den kikker på dig og samtidig 
bevæger sig imod dig. Gå lige bagud i begyndelsen, så hunden følger dig, men begynd derefter at 
ændre retning. 

 Øg ganske gradvist antallet af skridt du går, inden du klikker og belønner hunden. 

 Beløn hunden ved siden af dit højre ben, sådan at hunden efterhånden søger op på siden af dig og 
dit højre ben. Hunden er nu i pladspositionen, det er kun dig der vender ”forkert”. 

 Træn gerne på forskellige steder. 

 Hvis hunden slipper kontakten med dig, går du stadig bagud, men modsat den retning hunden 
bevæger sig i, indtil hunden igen tilbyder kontakt. 

 

ADFÆRDEN FORMES 
Når hunden kan gå baglæns med kontakt og gerne ved siden af dit højre ben, er det tid til, at du vender dig 
og fortsætter træningen med at lære hunden at følge ved siden af dit venstre ben, mens du selv går 
forlæns. 
 
 



 
 

 

B. Følge med kontakt 
Når du kan gå baglæns et stykke tid, hvor hunden hele tiden holder kontakten med dig, kan du lave en 
drejning mod hunden, sådan at du kommer til at gå forlæns med hunden på din venstre side. Herefter er 
der fokus på at øge den tid, hunden følger dig, og på at hunden selv finder tilbage til pladspositionen. 
 
Trin 1. Gå bagud og drej derefter ind mod hunden 

 Gå baglæns med hunden ligesom før. Mens du og hunden er i bevægelse, drejer du dig 180° rundt, 
sådan at du nu kommer til at gå forlæns sammen med hunden. Hunden ændre ikke sin 
bevægelsesretning, og du drejer dig så du i stedet for at gå baglæns nu går forlæns i samme 
retning. Klik og beløn hunden straks efter at du er vendt rundt, og I stadig har kontakt. Giv hunden 
belønningen ud for dit venstre ben. 

 Efterhånden kan du gradvist gå nogle skridt med hunden ved siden af dig, efter at du er vendt 
rundt. 

 
Trin 2. Øge tiden 

 Du indleder hele tiden træningen med at gå baglæns, men begynder efterhånden at gå flere skridt 
ligeud med din hund, efter at du har drejet dig, så hunden er på venstre side. Vær meget 
opmærksom på, at hunden hele tiden har kontakt til dig, og varier antallet af skridt, du går, inden 
du klikker og belønner hunden. 

 Bevæg dig væk fra hunden eventuelt ved at gå baglæns, hvis den f.eks. har fundet noget at snuse til 
på jorden. 

 
 
Trin 3. Cirkler og buer 

 Det er en god ide på dette tidspunkt i træningen at gå i cirkler og buer og undgå længere stræk 
ligeud. Så sker der lidt mere i træningen, og du lærer samtidigt hunden at tilpasse sig din fart. Hvis 
din hund maser meget på, og gerne vil gå foran dig, kan du gå i cirkler med hunden på indersiden. 
Modsat hvis din hund er lidt tilbageholdende, kan du gå i cirkler med hunden på din yderside. 

 Gå også rundt i nogle buer, det kan man kalde slangegang, så hunden bliver ved med at være 
opmærksom på dig. 


