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Treningsglede. 
Hvordan få hunden til å like å trene og lære.

Jeg skriver her slik jeg mener, 
tenker og jobber med de 
hundene jeg har og har hatt. 

Om du leser forksjellige 
hundebøker vil du se at det er 
forskjell på hvordan de 
forskjellige hundetrenere/ 
forfattere tenker og mener. 
Det er viktig for at du skal få til 
det du ønsker med din hund, at 
du bruker en treningsmetode 
som du selv har tro på. 

Treningshistorie

Du vil se på bøker som er skrevet på 80 tallet og 
før det, så har de en helt annen tankegang i 
forhold til trening, enn det vi har i dag. Å i det hele 
tatt snakke om trenings glede var helt utenkelig 
den gangen. Det var en tøff og uforsonlig trenings 
ide som var framtredene. En metode som nå 
tilnærmet er helt foreldet. Man fikk hundene til å 
utføre det vi ønsket, for å slippe ubehag. 
Kjetting halsband med strup, kombinert med 

kraftige rykk i bandet var vanlig. 
Og det fungerte selvsagt for noen. Men det satte store krav til at de som trente 
hunden viste hva de gjorde.

Det var også en utstrakt bruk av å gripe hunden i nakke skinnet og legge hunden i 
bakken, selv under trening, og nyinnlæring. 
Man trenger ikke særlig fantasi for å se at denne oppførselen, ikke vil skape 
treningsglede for hunden. 
Man tok liten eller ingen hensyn til hundens signaler. 

Som eksempel kan jeg fortelle at jeg var på et kurs, hvor vi blant annet skulle lære 
hunden sitt. Man skulle rope ut SITT med en bestemt kommando stemme. Som 
om hunden skulle være tunghørt. 
En Irsk setter la seg ned. Og instruktøren grep hunden i nakke skinnet og løftet 
den opp. Han brølte sitt på nytt. Hvor på hunden sank sammen og la seg på rygg. 
Instruktøren slengte hunden rundt og løftet ham opp enda en gang etter 
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nakkeskinnet og ristet den. Og kjeftet og fortalte eieren at det var en forferdelig 
ulydig hund de hadde, og at den måtte de ta skikkelig hardt for at hunden skulle 
skjønne hvem som var sjefen.. 

Instruktøren forstod ikke at han var for hard i stemmen for denne hunden. Den 
underkastet seg som best den kunne. Overga seg fordi den følte situasjonen som 
truende og farlig. Den lot alle være sjefen dens. Den var en så myk og vennlig 
sjel.

Hvordan det gikk med den setteren vet jeg ikke. Men jeg kan tenke meg at om 
eieren fortsatte slik de hadde lært, vil hunden på et eller annet tidspunkt se at det 
ikke nytter å underkaste seg og vil kanskje prøve angrep i beste forsvar i stedet. 
Det å presse en hund på den måten er ødeleggende. 

Så hvorfor fortelle jeg dette når jeg skal snakke om treningsglede? Jo fordi det er 
så viktig å vite litt om hvordan tingene har vært. For å se perspektivet.

Nye tider 

Heldigvis har tidene forandret seg og en har 
fått mer forståelse for at hunden er et tenkende 
og følsomt vesen. Og hva en kan oppnå ved å 
spille på lag med hunden. En kan oppnå så 
mye bedre og raskere resultater når hunden 
gjør det vi ønsker fordi den synes det er moro, 
og fordi den vil selv. Framfor om den gjør det 

for å slippe unna ubehag. 

Og ikke minst hvor moro det er å trene med hunden når øyne dens lyser av 
begeistring og iver etter å forstå, og hvor den gjør sitt aller beste. Iveren dens 
smitter over på deg selv. Og man har det faktisk utrolig artig i lag. Samme hva en 
trener på, så blir det moro for både hund og eier. 

Når en skal trene hund er det viktig at en kan litt om hunder. Man trenger ikke 
være noen ekspert, men en bør vite litt om hundens språk. Spesielt bør en kunne 
litt om hundens dempende signaler. Slik som setteren jeg fortalte om tideligere. 
En hund som prøver å dempe deg, gjør ikke det fordi den er trøtt, lat eller ulydig, 
men fordi man kommer for tøft på den. Hunden synes du har en for hard stemme, 
eller for truende kroppsspråk. Da må en tilpasse egen oppførsel og ikke være så 
truende. 
(Turid Rugaas har skrevet en bra bok om hundens dempende signaler.)
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Assosiering

Når vi skal trene hund må vi vite litt om hvordan hunden lærer. Hunder er 
eksperter på å assosiere. Ofte så assosierer de bedre enn vi er klar over, og det 
medfører at vi fort kan ubevist lære hunden noe som ikke var meningen. 

Her er et eksempel. 

La oss ta øvelsen å gå pent i bånd. Før var det normalt å rykke i båndet, tanken 
var at når man rykket i båndet når hunden dro, så ville den slutte å dra for å slippe 
å få rykket i bandet. Men mange endte opp med å bli evighets rykker i bandet, 
fordi de ikke klarte å utføre teknikken riktig. 

For å klare å rykke i bandet løftet mange hånden for å gi hunden slakk et øyeblikk 
slik at de fikk fart og kraft til å rykke til. Hunden assosierte sammenhengen med et 
øyeblikk slakk i bandet som ble etterfulgt av et kraftig rykk. Dermed kjempet 
mange hunder for harde livet for å unngå at det ble noen slakk i bandet. De 
strammet bandet så mye de klarte. Og den onde sirkelen var i gang. Hundene 
valgte heller å dra så de fikk pustevansker, framfor at det skulle bli slakk i bandet, 
for da ble det straks et voldsomt rykk. Rykk som førte til mange hunder fikk 
nakkesleng skader. 
Det virker som mange tror at nakken og halsen til hunden er usårbar. Noe som 
selvsagt ikke er tilfelle. 

Et annet eksempel kan jeg ta fra en som oppsøkte meg med hunden sin. Hun 
hadde lært hunden å komme ved å rope ”kom” hver gang hun ville hunden skulle 
komme. Ofte var det når hunden løp vekk fra henne. Hun hadde ikke gjort annet 
enn å rope kom, uten å lære hunden hva ordet betydde på forhånd. Resultatet ble 
at hunden stakk som en pil hver gang hun ropte kom. Den hadde lært at når eier 
ropte skulle den løpe sin veg. Hunden assosierte ved at den koblet ordet som ble 
sakt til den handlingen den utførte i nuet. Altså å løpe vekk fra eier. Denne eieren 
måtte lære inn innkalling med et annet ord. 

Dette er det man kan kalle for innlært ulydighet. Men har ubevist lært hunden å 
gjøre det motsatte av det en ønsker. 

Derfor må en være bevist å ikke sette kommando ord på øvelser før hunden kan 
og utfører øvelsene riktig, slik at vi navngir den ferdigheten vi er ute etter. 

Så hvordan får man til treningsglede?

Det er et sammensatt svar på dette. Og svaret er ikke helt likt fra hund til hund. 

Men generelt kan vi dele det slik opp:
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1. Variasjon i belønningen. Variasjon både i belønnings type og måten en 
belønner på. Samt bruk av Jacpott belønning.

2. Gi hunden positive signaler.

3. Oppdelingen av øvelsen. 
Hva hunden må gjøre for å oppnå belønning, og hvor ofte den oppnår 
belønningen. 

4. Variasjon i øvelsene, både hvor, når og hva en trener. 

5. Tilpasset treningen til den enkelte hund

6. Slutt mens leken er god. 

La oss se litt nærmere på disse seks punktene. 

1. Variasjon i belønningen. 

Belønning er kjempe viktig. Jeg har ikke tall på hvor mange ganger folk har sakt til 
meg at hunden min liker ikke godbiter. At hunden er kresen og så videre. 

Belønning trenger ikke nødvendigvis være noe å spise, men det gjør det lettere å 
ta raske repetisjoner, så det er en praktisk måte å kunne belønne hunden på. Jeg 
vil si at man må prøve seg fram. Alle hunder må jo spise for å overleve, og har en 
viss interesse for mat.
Det er ikke noen selvfølge at alle liker pølsebiter. Jeg har hatt en hund som ikke 
likte storfe kjøtt, så inneholdt godbiten noe med storfe så ville hunden min ikke ha. 
Ja så da fikk han fiske kaker, ostebiter, vaffler, pannekaker, rislapper, og stekt 
kyllig kjøtt, tørrfor, Jeg kjøpte lever og vom fra sau på slakteriet, og lagde 
massevis av flotte godbiter av det. 

Noe liker de fleste hunder, bare en bruker fantasien og tar seg tid til å prøve seg 
fram.  Man kan også øke verdien av godbitene ved måten en gir godbiten på. Så 
en godbit som for en hund er akseptabel, kan fort bli en godbit den blir helt vill 
etter, om man gir den på en spennende måte. Jeg kommer tilbake til det litt 
senere. 

Og så må en være obs på at smak og behag kan endres med tiden. Ikke gi bare 
en type godbiter. Men finn ut hvilke godbiter hunden liker mer enn andre, og så 
beholder du de beste godbitene til særdeles vanskelige oppgaver, eller som 
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belønning til spesielt god innsats fra hunden, og de mindre spennende godbitene 
beholder du til mindre krevende oppgaver. 

La belønningen står i forhold til innsats. Både mengde godbiter og type godbiter 
rangeres. 

Jeg har også opplevd at folk som kommer på trening, har nettopp gitt hunden mat, 
Gjerne et måltid av de samme type godbiter som vedkommende har tenkt å bruke 
som belønning i treningen. Hvor spennende er det for en mett hund å jobbe for å 
få noen stakkers få godbiter som den nettopp har spist seg mett på. Null interesse 
selvsagt.  

En skal aldri fore hunden før trening. En mett hund vil ikke ha interesse for 
godbiter, om det da ikke er snakk om et matvrak av en hund. 

Enkelte har maten stående framme hele dagen, og hunden spiser litt mat nå og 
da. Her vil hunden neppe være spesielt interessert i godbiter. 

Det å ha maten stående framme 
hele tiden, er en effektiv måte 
ødelegge godbit interessen til 
hunden. Om en ønsker å bruke 
godbiter effektivt i trening, så bør en 
ha faste måltider til hunden, og 
ingen måltid før trening. Ofte så får 
jo hunden så mye godbiter under 
trening at det kan dekke i hvert fall 
et måltid. Og da trekker man 
selvsagt i fra det hunden spiser 
under trening fra dagens mat rasjon. 

Da unngår man at hunden får vekt problem fordi en trener så mye og den får så 
mye godbiter. Det er ikke uvanlig at hunden kan trene for hele dagens matrasjon.

Jeg har også sett folk som etter ferdig trenings økt, gir hunden resten av 
godbitene som ikke ble brukt opp under treningen. Så her kan en jo lure på 
hvorfor hunden i det hele tatt skal jobbe for å få noen stakkers få godbiter når en 
er ferdig med treningen så vanker det flere godbiter av samme slaget. 
Ta med deg de ubrukte godbitene hjem og inn i kjøleskapet. Ikke la hunden få 
godbitene gratis. 

Godbitene må heller ikke være så store at hunden blir fort mett. 

Men så var det variasjon av belønning vi skulle snakke om. 

Forskjellige typer godbiter er bra av den grunn at de blir fort spist opp, og hunden 
blir fort klar til å fortsette treningen. 
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Men belønning kan også være kos og klapp. Det som kan være problemet her er 
at man gjerne koser og klapper mye med hunden utenom trening, slik at kos og 
klapp som belønning er noe utvannet som belønningsform. 

Man kan også bruke en leke. En ball, eller en tau leke, eller pipe leke. Hva som 
helst som hunden synes er morsomt. 

Bruk jackpott belønning under treningen. Jackpott kan være forskjellig form for 
belønning, og man kan gi den på forskjellige måter. Ball, leker, og godbiter er 
ypperlig å bruke i en Jackpott belønning. Det som er felles for dem, er at de er en 
spesielt morsom og ekstra flott belønning på en ekstra flott gjennomført øvelse, 
eller et gjennombrudd i treningen, og lignende. 

Jackpottens hensikt er både å få hunden til å gjøre sitt ytterste for å oppnå topp 
belønning som er en Jackpott. Og det hjelper med å holde iveren og interessen 
oppe for treningen.  

Variasjon i belønningen er noe av det viktigste for å skape trenings glede. Ved å 
variere måten hunden får belønningen på, kan en øke verdien på godbitene og 
gjøre treningen morsom og spennende for hunden. Derfor skal jeg gi noen 
eksempler på hvordan en kan variere.

1. Gi rett i hundens munn. 
En kjedelig belønnings metode, som er grei til sånn passe innsats fra 
hunden. 

2. Kast godbiten så den spretter bortover bakken. 
Dette trigger hundens jakt instinkt, og hunden får løpe etter. 
(Er hunden treg til å løpe etter, så løper du selv etter godbiten, og 
kappløper med hunden. Kommer du først fram så tar du godbiten og 
kaster den på nytt, og sprinter etter selv. Klarer du enda en gang å få 
tak i godbiten så ta den i lommen. Og fortsett treningen. Neste gang 
kommer hunden ganske sikkert til å sørge for å være raskest. )

3. Kaste godbiten så den spretter bortover bakken og inn i gresset / snøen.
Dette trigger jakt instinkt. Hunden får både løpe etter, og bruke
luktesansen for å finne igjen godbiten.

4. Kast flere godbiter inn i gresset.
Her må hunden bruke nesen for å finne belønningen. 

5. Gjenta flere ganger punkt 2. og 3 i forskjellige rettinger.

6. Belønnings rute. 
Marker et bestemt området, nær der du trener og legg enten en liten 
skål med et par godbiter, eller ball, eller en annen leke. Som hunden 
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får løpe bort å ta når den har vært flink. (Dette kan for noen hunder 
være distraherende, og ta fra dem fokus, mens andre hunder får det 
dem til å dirre av iver. Så her må en se an den enkelte hund. Noen 
trenger litt trening for å få taket på den belønnings metoden. ) 

Det fine med denne belønningsformen er at, dette kan være en 
indirekte måte å lære hunden å gå inn i ruten på, som er en av 
øvelsene i lydighet prøvene.

7. Belønnings apportering. (Jackpott)
Kast for eksempel ballen, eller en leke, om hunden er flink og glad i å 
apportere. Bytt ballen med en godbit. Eventuelt kast godbiten mens du 
smugler ballen eller leken ned i lommen igjen.  

8. Fjern belønning (Jackpot)
Har du en hund som er glad i å løpe men ikke i å apportere, kan du på 
forhånd henge for eksempel deler av en pannekake eller noe annet 
hunden liker innpakket i papir i et tau opp i et tre slik at hunden kan nå 
det. La hunden se at du gjør det, og er dette nytt for hunden lar du 
hunden ta belønningen straks, så øker du avstanden gradvis og til slutt 
kan du når hunden er flink, la hunden løpe til belønnings treet og ta 
godbiten sin. 
Ha en ny belønning klar når hunden kommer tilbake til deg. Slik at det 
er like stor stas å komme tilbake til deg som å løpe ut til treet. 

9. Avansert fjern belønning. (Jackpott)
Sett en batteri drevet trådløs ringeklokke ut i terrenget utenfor
                                 treningsområdet og ha selv fjernkontrollen til den, 
                                 Legg yndlings leken til hunden ved siden av. Ikke  
                                 la hunden se at du gjør dette. Men lær hunden på
                                 forhånd innendørs, og på kort avstand, at der den
                                 ringer ligger yndlings leken, eller godbiten. Når
                                 hunden er ekstra flink trykker du på fjernkontrollen 
og hunden kan løpe ut følge lyden og finne belønningen sin. (Bare ops 
på at du ikke trener utenfor rekkvidden til den trådløse ringeklokken) 

Man kan også forenkle dette og gjøre det uten ringeklokken, Da kan 
hunden løpe ut og følge sporet ditt for å finne belønningen. Det er flott 
for hunder som er fiksert på nese arbeid. (Da kan en også ha en større 
avstand til belønnings punktet, ettersom en ikke må holde seg innenfor 
avstanden som er grensen for ringeklokken.)

10. Nedgravd belønning. (Jackpott)
Har du en hund som elsker å grave, så kan en nedgravd belønning 
være en flott belønnings form. 
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Grav ned en innpakket ekstra god godbit, eller en leke, ned i en sand 
haug, grus hau, på en strand, i myk jord eller i snøen. 
Her kan du legge ringe apparatet ved der 
det du har gravd ned (se punkt 9). 
Eller du kan la hunden spore seg fram til
der du har gravd ned belønningen. Bare 
legg merke til der du  gikk ut fra 
treningsområde for å grave ned  
belønningen, slik at du kan vise hunden 
hvor sporet begynner, når du vil gi 
hunden jackpoten.. 

11. Retnings angivende fjernbelønning. (Jackpott)
Som alternativ til punkt 9, kan en kaste gjenstanden ut i terrenget slik 
at det ikke er spor mellom gjenstanden og deg. Man gjør da dette før 
en begynner på treningen, uten at hunden vet om det på forhånd, Så 
når en ønsker å gi hunden en ekstra Jackpott, kan en peke ut 
retningen og hunden kan lete opp belønningen sin. Her må hunden 
følge din anvisning og bruke luktesansen for å finne den.

12. Belønning i bånd (jackpott) 
Dette er en belønnings form som er grei å bruke om det er andre i 
nærheten og en ikke kan la hunden løpe ut for å finne belønningen sin. 
Om en har ball i band, eller en annen leke, eller en innpakket godbit i 
papir og tau, så kan en i det hunden er flink ta fram gjenstanden, hold i 
bandet og snurre den rundt deg selv, slik at hunden kan jakte etter. 

13. Dra i hver sin ende. (Jackpott) 
Man kan ha en tau stump, eller en leke 
i tau, eller annen type gjenstand som 
det egner seg å dra i hver sin ende på. 
Dette er under forutsetning av at man 
har lært å slippe gjenstanden når den 
får beskjed om det, slik at det ikke blir 
stress og frustrasjoner når en skal 
avslutte leken. Man kaster gjerne en 
godbit i det hunde slipper, slik at den

 får belønning for å slippe. 

14. Belønnings øvelse. 
Noen hunder har enkelte øvelser som de elsker å få utføre. Det å 
få utføre en slik øvelse kan være en belønning i seg selv. Har man en 
hund som er vill etter felt søk, kan en jo ha klar et lite felt, som en 
belønning. Osv. 
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15. Godbit i pappeske. (Jackpott)
En pappeske full av sammen krølla avvis 
papir. Legg et par god godbiter inne 
mellom noen av krøllene i avispapiret. 
Dette er en flott Jackpott snuse 
belønnings-oppgave til innendørs bruk.

16. Problem løsnings belønning.(Jackpott) 
Noen elsker å få problemer å løse, For eksempel kan en ha en kjempe 
flott belønning bundet fast i en snor, og plassert slik at hunden ikke får 
tak i den uten å dra i snoren. I starten må en ha helt kort snor, men her 
kan en forlenge lengden på snoren, slik at hunden kan få en oppgave 
å løse som en belønning. 

17. Kos og rolige god ord belønning.
Om hunden er sliten, kanskje litt stresset, kan kos og avslapping, 
være en belønning. Stryk hunden i bringen, og langs siden, eller klø 
den litt på baken. PS. Å klappe hunden oppå hodet er å regne som en dominerende 
handling og lite egnet som en belønnings kosing. 

Det finnet et utall av flere variasjoner en kan finne på, bare fantasien setter 
grenser her.  
Dette er bare noen eksempler på hvordan en kan belønne hunden. Som en ser 
her så vil noen av belønnings former kreve mer forarbeide og ta mer tid enn 
andre. Men en sjelden gang å ha en mer for seg gjort belønnings type, vil være 
med å gjøre treningen mer spennende, og øke begeistringen for treningen.

Variabel belønning.

Under ny innlæring skal belønningene komme tett, når hunden nærmer seg den 
ønskede atferden. Men etter hvert som hunden lærer seg øvelsen, går en over til 
variabel belønning. Man krever mer og mer før det vanker en belønning. Får 
hunden belønning hver gang den utfører en øvelse den alt kan, så setter man 
samtidig ned verdien på belønningen. 

Man skal derfor begynne gradvis med den variable belønningen. Man slutter aldri 
helt å belønne, man er hele tiden ute etter den ekstra flotte utførte øvelsen. Bli 
mer kresen, ikke belønn unøyaktighet og treghet. Det vil øke hundens intensitet 
og iver etter å utføre øvelsen korrekt. Men her snakker vi altså om hunder som 
kan øvelsen. Ny innlæring og hunder som skal lære å generalisere en øvelse må 
ha belønning hver gang. 

Generalisere betyr at hunden lærer å utføre øvelsen i forskjellige omgivelser med forskjellige former for  
forstyrrelser. Og også på forskjellige tider på dagen, og i forskjellig vær. For en øvelse som en hund kan 
i en type omgivelser betyr ikke nødvendigvis at den kan det i andre omgivelser, og tider på dagen.
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2 Gi positive signaler.
En annen ting når det gjelder trening av hund, er at man må vise begeistring. 
Lydighets treningen mener jeg har ødelagt mye for naturlig væremåte. Man krever 
at eier skal marsjere som en opptrukket tinnsoldat uten å se verken til høyre eller 
venstre.  

Ikke glem at hunder er meget oppmerksom på kroppsspråket vårt. Går en rundt 
som følelses kalde tinnsoldater, så vil mange hunder fort miste interessen for deg, 
og heller fokusere på omgivelsene. 

Så jeg sier rett ut. Slutt å være en slik stiv pinne, greit nok på konkurranser og når 
hunden er blitt rutinert kan en være litt stivpinne i blant, så hunden venner seg til 
det. 

Slutt å bry deg om hva naboen 
eller de forbi gående måtte tenke 
om deg. Hopp og dans og vis 
hvor fantastisk flink hunden din er 
når den har fått til noe.  Det 
holder ikke alltid å bare å rose 
med ord og stemme bruk. 
Særlig hunder med lav selvtillitt 
krever det lille ekstra med tydelig 
begeistret eier. Hunder er 
fokusert på kroppsspråk, så sett i 
gang og vis også med kroppen at 
du synes hunden har gjort en 
fantastisk innsats. Vær begeistret 
med hele deg. Vær levende, og 

med det mener jeg full av liv og glede. Det smitter fort over til hunden og vise 
versa. 

under treningen er det ikke lov, å komme med oppgitte ansiktsuttrykk og stønning. 
Ordet ”Nei” er strengt forbutt. Hunden leser en som en åpen bok, og ser den at en 
er oppgitt, så mister den lett selvtilliten og troen på at den kan mestre. 

Når vi trener med hund så ønsker vi at hunden skal prøve seg fram for å finne ut 
hva vi ønsker den skal gjøre, spesielt når en lærer inn øvelsen med klikker. Den 
kan den gjøre masse feil og det er bare positivt, fordi den prøver. Den er flink så 
lenge den prøver, og i blant stopper hunden og gjør ikke noe. Det er ofte en tenke 
pause, ikke mas men gi hunden kjangs til å tenke i gjennom saken og prøve på 
nytt. 
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3 Oppdelingen av øvelsen. 

Når en ny øvelse skal læres inn, bør en dele opp øvelsen i mindre biter. Dette 
fordi det gjør det lettere for hunden å oppnå en framdrift i øvelsen. Hunden oppnår 
lettere belønning. Og hunden får en mestrings-følelse og synes det er moro, fordi 
den får det til.
Man lager seg delmål og øker vanskelighetsgraden gradvis. Enten ved å sette 
sammen flere del momenter som er lært inn hver for seg, eller at man øker 
tilnærming til den ønskede atferden. 

Deler man opp øvelsen for grovt, kan hunden miste motet og føle at dette får jeg 
ikke til, og vil være lite lysten på å fortsette treningen. 

Det er viktig å sette seg litt ned og planlegge treningen, og skrive ned hvilke 
momenter og oppdelinger en kan gjøre med den øvelsen, før en starter. 

Målet er å gjøre del momentene eller tilnærmingen så enkelt at det blir nærmest 
vanskelig å gjøre feil. Jo lettere det blir for hunden, og raskere får man framgang..

4. Variasjon i øvelsen, både hvor, når og hva en trener. 

En treningsøkt bør bestå av:
* Et par ny innlærings- øvelser hvor hunden er kommet varierende lengde

 inn i øvelsene. 
*Et par øvelser hunden kan fra før, hvor en jobber med finpussing av 

øvelsene, og repetisjon. 

Man bør ha med øvelser som:
* innebærer bruk av kropp, med fysisk aktivitet, kanskje som ballanse 

øvelse. 
* Har elementer hvor hunden kan bruke sin luktesans.
* Hvor en fokuserer på finmotorikk, og detaljer. 

Altså ikke finpugg på en enkelt øvelse. Det vil fort bli både ensidig og kjedelig. 
Ikke la hver treningsøkt bestå av alle de samme øvelsene du trente på sist. Bytt ut 
en eller to øvelser. 

Ikke tren hver eneste gang på samme sted. Det er naturlig at man plukker seg ut 
et yndlings sted å trene. Men varier likevel en gang i blant. Finn flere steder å 
trene. Og med forskjellig underlag. Som gress, betong, asfalt, grus, osv. 
Ikke tren hver kveld kl. 19.00 Men tren i blant formiddag, mitt på dagen, og 
kvelden. Og varier også mengde forstyrrelser under trening. 
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Hunder er vanedyr, og glir fort inn i en vane og rutine. Det gir trygghet, men blir 
også fort kjedelig. Variasjon er livets krydder. Det gjør det spennende og får opp 
interessen til hunden. 

5. Tilpass treningen til den enkelte hund.

Det som også er viktig når du skal trene hund, er å kjenne din egen hund. Det er 
et viktig grunnlag for gode treningsøkter. 

Hunder har veldig mange likhetstrekk med oss mennesker. Selvsagt er det 
forskjeller også. Men de viktigste personlighetstrekkene kan en se igjen hos 
hundene. 

Jeg mener at man kan legge opp treningen i grove trekk som er tilpasset alle 
hunder, men en må så skreddersy detaljene slik at den passer til den 
personligheten din hund har. 

For eksempel trenger en hund med lav selvtillitt: 
mye oppbakking, ros og støtte, når den prøver å forstå hva du ønsker. Alle 
forsøk må roses. Og får ikke hunden det til, så må en gå i seg selv for å 
finne en bedre måte å legge opp treningen på. Gjøre det lettere for den å 
lykkes, dele opp øvelsen enda mer kanskje. Man må samtidig som en trener 
bygge opp selvtilliten til hunden. Å gjør en det, så får man en begeistra 
og lykkelig trenings kamerat. 
Hvis en lærer en hund med lav selvtillitt å gjøre oppgaver som må løses 
selvstendig, som spor søk og felt og rundering, så er det øvelser som 
hjelper mye på selvsikkerheten, synes jeg. 
Dette er også hunder som vil ha stor glede av at du viser med hele deg hvor 
begeistret du er. Hopp og dans litt når hunden er flink. Juble litt for hunden, 
og virkelig vise med kropps språk og stemme din begeistring. 

En hund som fra før har høy selvtillitt. 
Hunden med stor tro på egen mestring, vil havne helt opp i skyene og miste 
bakkekontakten om en gir samme oppbakkingen til den, som til den 
med lav selvtillit. Så her må en roe litt ned på begeistringen. 

En lett distrahert hund.
En hund som lar seg rive med og blir distrahert for alt mulig, må en tilstrebe 
å begynne treningen i et så avskjermet området som mulig. Og jobb med å 
oppnå kontakt og fokus i gradvis mer og mer forstyrrende omgivelser. Men 
ny innlæring bør skje i så kjente og rolige omgivelser som mulig. Og man må 
gjøre seg mer inntresang enn omgivelsene, ved å være levende, begeistret, 
og ha spennende gode belønninger.
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Den enspora hunden 

En hund som har fokus på lukter eller jakt eller bare vil løpe, trenger man å 
tilpasse belønningen på en slik måte at det å lære nye ting blir spennende 
og morsomt. Det å lykkes i å utføre øvelsen, vil resultere å få gjøre en 
oppgave som innebærer noe innen hundens interesse område. Som for 
eksempel en hund som er veldig opptatt av lukter, i blant får belønning i form 
av en lukte oppgave. Kanskje forskjellige type lukteoppgaver. 
Jeg snakker selvsagt ikke om at de skal få spesial tilpasset belønning hver 
gang, men i blant. Særlig når hunden har gjort en ekstra flott innsats, så får 
hunden en spesial tilpasset belønning. Og man får opp interessen og 
begeistringen for treningen fordi, hunden håper stadig at nå har jeg gjort 
meg fortjent til en spennende belønning. 

Men en må også se hunden an underveis i treningen. 
En selvsikker hund kan miste troen på seg selv under veis om en setter for store 
krav til den. Så en må tilpasse treningen, og hele tiden være oppmerksom på 
hunden og dens signaler. 

Å si at noen hunder er lettere å jobbe med enn andre har jeg ikke lyst å si. Men 
helt klart det kan føles slik. Mye kommer an på deg, og hvor godt du klarer å 
tilpasse treningen til din hund og det individet. 
Men uansett hvilken personlighet din hund har, så vil den kunne lære seg alt du 
ønsker om den blir møtt med tålmodighet og forståelse.

6. Slutt mens leken er god. 

Det riktige øyeblikket å 
avslutte en treningsøkt på, 
er etter en framgang. Eller 
etter et godt forsøk. Mens 
hunden er ivrig og synes 
det hele er topp. Slik at 
hunden får en god 
assosiasjon om at dette får 
jeg til og at det var moro. 

Ikke la deg inspirere av god 
framgang til å fortsette til 
hunden blir sliten og lei, og 
gjør dårlige prestasjoner. 
Da sitter hunden igjen med 
negativ assosiasjon om at 

det var vanskelig og slitsomt. 

Ha heller flere treningsøkter framfor en lang en. 
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Også viktig å ikke sette i gang med lek og moro når dere er ferdig med trening. 
Etter trening skal en ta det rolig og la hunden hvile. Ikke gjøre det morsomt å bli 
ferdig med treningen. Men ha lek som belønning under treningen. 

Selvsagt kan man leke med hunden uavhengig av trening. Men ikke rett etter på. 
Ettersom det vil da bli mer morsomt å bli ferdig med treningen enn selve 
treningen. Så la det være morsomt under trening. Og rolig etterpå. 

Pauser
Husk at hunden blir fort sliten så ikke tren i mange minutter uten pause. Ikke jobb 
med ny innlæring i lang tid av gangen. Det vil gjøre hunden svært sliten. 

Når hunden er spesielt flink, gi ham en real 
jackpot. Masse ros og en god pause. 

Kanskje tren litt på ting som hunden kan fra 
før, for at den ikke hele tiden må strekke seg 
mot noe nytt og vanskelig, men ha følelsen 
av at det er masse den mester, og at den er 
flink.  

Oppsummering. 

Som en oppsummering kan vi si at variert spennende belønning, oppdeling av 
øvelsen, samt forståelse og tilpassing av treningen til den enkelte hund er 
nøkkelen til suksess. 

Det vi må ha bevist for oss når vi trener hund, er at vi ønsker at hunden skal sitte 
igjen med en følelse av at: 

1. Han lykkes, 
2. At dette får han til. 
3. At dette var moro. 

Og det er din jobb som hundetrener å sørge for at hunden føler det slik. 

Unngå forutsigbarhet, både i hva en trener på, hvor og når en trener, samt hvilken 
type belønning og hvordan hunden får sin belønning. 
Vær imponert og begeistret for at hunden prøver og gjør reale forsøk på å få det 
til. 

Ha det moro med hunden din under treningen. Kos dere!!  

Fra nettsiden http://tormaha.com                    Kopiering er ikke lovlig. 

http://tormaha.com/


Skrevet av Torhild M. Hansen.                         Koppiering ikke lovlig                                     15

Skrevet av Torhild Hansen. 

Fra nettsiden http://tormaha.com                    Kopiering er ikke lovlig. 

http://tormaha.com/

