
Kontakt 1 (Kende sit navn): 

Ros og beløn hvalpen i samme sekund, den reagerer på sit navn. 

Kontakt 2:  

Fører sidder på hug med godbid i munden. 

Hvalpen tager kontakt, slikker fører ved munden, og får straks godbidden.  

Kontakt 3: 

Forstadium til lineføring (at hvalpen følger efter fører, øger lederskabet) 

Føreren har linen om maven: 

•       Fører går baglæns, mens hunden håndfodres hurtigt og hele tiden følger efter fører 

tæt foran. 

•       Når dette er trænet mange gange, begynder fører at vende siden til, stadig mens 

hvalpen bliver håndfodret. 

•       Hvis hvalpen mister interessen eller kommer foran, bakker føreren baglæns igen. 

•       Varier træningen med at fører går skiftevis forlæns og baglæns. Fører kan nu 

begynde at holde igen med godbidderne, så de kun gives en gang imellem. 

Kontakt 4: 

Fører går med hvalpen i løs line. Når hvalpen er ude i fuld line, vender fører omkring, og 

hvalpen vil følge efter. Hvalpen roses, idet den vender rundt og følger efter. Derved får 

hvalpen en positiv oplevelse med løs line i længere tid. 

Fører vender omkring, hver gang hvalpen er ude i fuld line. 

Kontakt 5 (Indlæring af ”øjenkontakt”): 

•       Fører sætter sig på knæ (evt. på hug foran hunden) 

•       Fører viser hunden, at man har en godbid i begge hænder. Det er lige meget, hvilken 

stilling hunden er i. Det vigtigste er, at man er på niveau med hinanden. 

•       Hunden vil automatisk snuse til hænderne, men man skal sidde fuldstændig stille og 

uden at sige noget som helst. 

•       Når hunden har fuldstændig øjenkontakt, er det ønskede opnået. Det skal være 

naturligt for hunden at kigge i øjnene. 

•       Når øjenkontakten er opnået, så belønnes der straks med en godbid fra den ene 

hånd.Dette forløb gentages mange gange for at skabe naturlighed for kontakt til 

øjnene. 



Kontakt 6: 

Fører står stille med hunden i line og har godbidder parat i hånden eller - endnu bedre - i 

munden, og forholder sig helt passiv. 

Når hunden på et tidspunkt tager initiativ til kontakt ved. at kigge op eller blot at kigge i 

retning af fører, roses straks og en godbid kastes/spyttes ned til hunden. 

Dette gentages mange gange (husk at holde pause ind imellem), og efterhånden forlanger 

man, at hunden tager øjenkontakt, før godbidden kommer, og derefter kan man begynde at 

flytte sig baglæns, så hunden skal følge med. 

Det er vigtigt, at man ikke siger noget for at tilkalde hundens opmærksomhed. Hunden skal 

lære, at det kan betale sig at holde øje med sin fører. 

Efterhånden som hunden bliver bedre til spontant at tage kontakt, holdes godbidderne i 

lommen, og findes først frem, idet man roser. Hunden skal lære, at det stadig kan betale sig 

at holde øje, selvom den ikke lige kan lufte godbidderne i førerens hånd. 

Kontakt 7 (alternativ til kontakt 6): 

Fører tager en godbid i munden og godbidder i begge hænder, som knyttes og stiller sig 

foran hunden med armene oppe og ud til siderne. 

Hunden vil fokusere på hænderne, men når den ikke får noget derfra, vil den på et tidspunkt 

kigge spørgende op på sin fører. I det øjeblik, hvor der er øjenkontakt, spyttes godbidden 

ud. 

Øvelsen gentages mange gange, og til sidst finder hunden ud af, at belønninger kommer, 

når den tager øjenkontakt til sin fører. Det er en fordel, hvis hunden kan gribe godbidden i 

luften, så øvelsen ikke forstyrres af, at hunden søger efter den på jorden. Hunden lærer som 

regel hurtigt at gribe. 

Når hunden forstår øvelsen, begynder fører at bevæge sig baglæns – til siden – rundt osv., 

og armene kan så småt tages længere og længere ned. Hunde vil følge med – og igen når 

der er kontakt, spyttes godbidden ud. 

Kontakt 8 (alternativ til kontakt 7): 

Her startes øvelsen omvendt i forhold til ovennævnte øvelse, idet man starter med de 

knyttede hænder med godbidder samlet foran, så hunden kan snuse og lugte, at der er 

noget.Hænderne flyttes, så man – stadig med knyttede hænder – står med armene ned 

langs siden. Idet hunden kigger op, spyttes en godbid ud. 

For hver forsøg, startes fra udgangspositionen med hænderne foran, og efterhånden løftes 

armene længere og længere op og ud til siden, så de er med til at distrahere hunden, som 

fortsat skal tage kontakt til førers ansigt, for at få sin belønning. 
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