
Følg meg
AV MONICA HAUAN



Kveldens innhold
➢Begrepet slik jeg ser det

➢Utfordringer fra suksesstien

➢Endring av atferd

➢Forkunnskaper

➢Selve treningen og øvelser

➢The real thing!







Drømmen din?









Start i dag!
1. Stopp uvaner umiddelbart ved å hindre hunden fra å øve på feil ting

2. Tilrettelegge for nye vaner

3. Hva vil du hunden skal gjøre i stedet? Tren på det

4. Test atferden i den situasjonen du vil hunden skal prestere

For følg meg-målet betyr det:



1. Stopp uvaner
Slutt å gå i bånd der hunden får trekke



2. Tilrettelegge for nye 
vaner
Ha på sele

Ha hunden løs

Gå på en smal sti med høye kanter

Gi den stimuli på andre måter



Forkunnskaper
1. At hunden vil ha din forsterker når som helst og hvor som helst

2. At hunden har fått tilstrekkelig mental og fysisk stimuli

3. Lær deg å lese din hund

4. Selvkontroll

5. Ro



Forkunnskaper – les hunden
Hva gjør hunden før den står med nesen i grøfta?

Hva gjør hunden før den starter ut mot en møtende hund?

Hva gjør hunden før den hopper ut etter en løs hund/person/syklist?

Og hva gjør hunden FØR det igjen?







Forkunnskaper 
– selvkontroll

-At hunden har lært seg prinsippet 
om at alt som er tilstede, ikke 
nødvendigvis er tilgjengelig

-Jobbe for å få





Forkunnskaper – ro

«En rolig hund havner ikke i trøbbel»

Hva er det motsatte av en rolig hund? Hvordan 
ser den ut?

Tips og triks til å trene ro i denne 
sammenhengen





En god start på turen



3. Hva vil du hunden skal 
gjøre i stedet?

TRENE PÅ AKKURAT DET 

OG

BELØNNE DEN NYE ATFERDEN SÅ MYE SOM MULIG!



Selve treningen
Gå bak?

Gå ved siden?

Pendlende bak?

Slakt smilende bånd uansett posisjon og lengde på båndet?

Hvilket signal?





Øvelse 1 - Kontaktlyd



Øvelse 2 – Baklengs



Øvelse 3 - Posisjon



Øvelse 3 - Følsomhet



Øvelse 4 - Vendinger



4. Sett den nye atferden inn i den gamle 
situasjonen

Generalisering

Testing

Behold roen selv

Og er du ikke klar for å holde på kriteriene, 
følge med og være i forkant – sett på sele og la 
humla suse



Passeringer

✓Avstand, avstand, avstand

✓Gå I bue til siden for den møtende

✓Kontakt

✓Bli stående med godbitsøk og la den andre passere

✓Godbitmagnet

✓Ikke lure deg selv når du trener – lær hunden å ta ett valg



Oppsummering

✓En rolig hund tar bedre valg

✓Vit hva du kan forvente av situasjonen og vær proaktiv

✓Kjenn din hund

✓Alltid bruke tid på å trene på basis forståelse

✓Vit når det blir for vanskelig for din hund og legg til rette for 
at det blir lett å gjøre rett!



Lykke til med prosjekt «FØLG MEG»!


