Kontaktövningar
Att hunden lär sig att det lönar sig att ta kontakt!
Du ska vara tyst och passiv, hunden ska vara aktiv. Annars blir du den som tar kontakt med hunden och inte
tvärtom. Vi vill lära hunden att ta spontan kontakt! Om hunden tappar intresset eller envisas med att ta godiset
ur godishanden, avbryt övningen och ta undan godiset alternativt har godare godis.
Tänk på att inte kräva direkt ögonkontakt, det är onaturligt för en hund. Det är en hotande signal för hunden och
onödigt att tvinga den till. Det räcker om hunden tar kontakt med ditt ansikte/huvud/överkropp.
Här nedan har vi listat några kontaktövningar att träna in just det, att det lönar sig att ta kontakt med dig!

Godis i munnen
1.
2.
3.
4.
5.
6.

När hunden, sitt på huk eller sätt hunden på en bänk eller bord etc.
Visa godiset
Stoppa det i munnen
Händerna bakom ryggen
Vänta tills hunden hittar godiset
Säg varsågod när hunden hittar godiset och spotta ut det

Godis en hand
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

När hunden
Visa godiset
Göm det i handen
Håll handen nära ansiktet till en början, öka efter hand avståndet tills du håller handen rakt ut från sidan.
Vänta ut hunden
Ögonkontakt
Varsågod

Godis på marken
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nära hunden
Lägg en hand på bogen, eller håll i halsbandet –ej kopplet
Visa godbiten
Lägg ned den på marken, nära hunden
Håll emot om hunden försöker ta godisbiten (säg inte nej – de blir i så fall en förbudsövning)
Vänta ut hunden
Ögonkontakt
Varsågod!

Godistuvan
1.
2.
3.
4.
5.

Sätt dig ned
Ta en godisbit och lägg på marken – pilla med godisbiten
När hunden kommer för att se vad du hittat vänta ut ögonkontakt
Belöna
Du kan försvåra genom att sedan vända ifrån hunden när den försöker ta kontakt, hunden måste då jobba
ordentligt för kontakten och i förlängningen godisbiten

Be-om-lov-övningar
Bygger vidare på kontaktövningarna. Man skapar en dialog och sätter gränser för hunden på ett enkelt sätt. Använd vid
matskålen, bilen, dörren, innan man släpper den lös och innan den får gå fram och hälsa på någon. Kontakt innan
varsågod.

Spontankontakt
Belöna alltid när hunden tar spontankontakt (gärna med godis men rösten fungerar bra också!)
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