
 

LØBE RUNDT OM 
 
 
STARTINDLÆRING 
Det går lynhurtigt at lære hunden at løbe rundt om en genstand med fri shaping. Det er let at blive fristet til 
at hjælpe hunden lidt, men undlad at hjælpe hunden med arme, ben eller verbale signaler. Der er ingen 
grund til at indføre en hjælp, som er unødvendig, særlig til denne adfærd, som de fleste hunde har rimelig 
let ved at forstå. Træn gerne løbe rundt om til begge sider, så hunden løber både venstre og højre rundt og 
for brugt sin krop til begge sider. Til at begynde med kan du bruge en tydelig slalompind, en stor kegle eller 
en anden større og tydelig genstand, senere kan du bruge alle mulige genstande, hunden kan løbe rundt 
om, som f.eks. et træ eller en flagstang. Til den allerførste indlæring kan du bruge godbidder som 
belønning, men hvis din hund kan lide sit trækkelegetøj, er det en god ide ret hurtigt at belønne hunden 
med legetøj, da det øger dens motivation og dermed intensiteten i adfærden.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Interesse for genstanden 
Trin 1. gå mod genstand 

 Stå med hunden stående ved siden af dig. I har begge front mod genstanden, som I står lige foran. 
Hvis hunden er på din venstre side, og du har en lydighedstrænet hund, så stå med benene lidt 
forskudt for hinanden, så din hund ikke tror den skal gå på plads. Kig selv på genstanden, for at øge 
hundens interesse for genstanden. Du kan også komme gående med hunden frem mod 
genstanden, så hunden er i bevægelse, når du lige så stille stopper op, og venter på, at hunden 
bevæger sig lidt frem ved siden af genstanden. 

 Afvent at hunden orienterer sig mod genstanden og klik og beløn. Levér i første omgang 
belønningen foran hunden i dens bevægelsesretning om genstanden, så hunden bliver styrket i at 
orientere sig mod genstanden. Bliv i begyndelsen ved med at belønne hunden bag genstanden, så 
det på den måde bliver et attraktivt sted at bevæge sig hen. 

 For at få et glidende indlæringsforløb, skal du være opmærksom på, hvor hunden placerer sig efter 
klikket og belønningen. Nogle hunde kommer let til at stå og kikke på træneren med ryggen til den 
genstand, de skalrundt om. Det gør, at det bliver vanskeligt at få en ny gentagelse. Derfor skal du så 
vidt muligt sørge for, at hunden efter sit klik og belønning igen havner ved siden af dig med front 
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mod genstanden. Hvis du sørger for at stå meget tæt på den genstand, din hund skal gå rundt om, 
er det let for hunden at gå bag om dig og ind på din venstre side, simpelthen fordi der ikke er plads 
mellem dig og genstanden. Sørg for at det sker og giv om nødvendigt hunden et par klik og 
godbidder for at komme rundt om dig. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Shape gå rundt om 
Trin 1. Shape rundt om genstanden 

 Hæv kriterierne ved at afvente, at hunden gradvist kommer lidt længere frem imod og begynder at 
gå rundt om genstanden, før den får klik og belønning. 

 Stå hele tiden tæt på genstanden, så det er let for hunden at tilbyde at bevæge sig imod og rundt 
om genstanden. Den stratetiske levering af belønningen sker i første omgang på den anden side af 
den genstand hunden skal rundt om. Det styrker hundens forståelse af, hvor det er, hvor det er den 
skal bevæge sig hen og motiverer den til at gå hurtigt ud til belønningspunktet. 

 Derefter klikker du, når hunden kommer imod dig og kaster belønningen bag dig med din højre 
hånd, hvis hunden går højre om, og modsat hvis den går venstre om.  

 

B. Øge afstanden 
Trin 1. Øg afstanden til genstanden 

 Når hunden er sikker i at bevæge sig rundt om genstanden fra kort afstand, er afstanden til 
genstanden det næste kriterie, det er oplagt at arbejde på. 

 Øg afstanden et skridt eller to og afvent at hunden tilbyder at gå rundt om genstanden og klik og 
beløn. 

 Hust at det som regel er nødvendigt at sænke et kriterie, når du hæver et andet. Det betyder, at 
det er nok, at hunden går frem mod genstanden de første par gange, når du har gjort afstanden 
mellem dig og genstanden større, før du klikker og belønner. 

 Øg hurtigt kriteriet til at hunden skal gå helt rundt om genstanden fra den nye afstand. Øg 
afstanden til genstanden i små trin, indtil hunden på et par meter er sikker i at løbe frem til og 
rundt om genstanden.  

 Herfra øger du afstanden i større hop, gerne et par meter ad gangen, så du får tempo på øvelsen. 

 Du kan nu begynde at levere belønningen, når hunden kommer tilbage til dig, så hunden bliver 
styrket i hele forløbet: frem til, rundt om genstand og tilbage til dig. De første gange du træner 
dette, kan du f.eks. klikke, når hunden lige netop er kommet rundt om genstanden og derefter lade 
hunden mod et legetøj du holder frem og holder synligt i den ene hånd. 

Klik! Beløn 
Det er vigtigt at placer belønningen I hundens 
bevægelsesretning. Klik når hunden er på vej 
rundt om genstanden og beløn lidt længere 
fremme i bevægelsesretningen. Vi vil gerne 
have hunden til at gå bag os i den indledende 
træning, og kan derfor i begyndelsen klikke og 
belønne hunden for at gå rundt om både os og 
genstanden. På den måde er hunden klar til en 
ny gentagelse, og træningen foregår i et 
glidende flow, hvor hunden går rundt om både 
os og genstanden. 


