Läggande-Kvarliggande
A: sitt - ligg
* Säg sitt och se
till att hunden
sätter sig.
Säg bra.

Säg ligg.
Därefter
lockar du
(ha godbit i
handen)ner
hunden att lägga sig
När hunden
ligger säg bra
och lägg flera
godbitar mellan tassarna.
Avsluta med slut. Lämna hu.

B
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C

Två eller flera hundägare
Lägg hunden enligt A.
Gå ifrån den i kopplets längd. med hundar finns här.
Säg bra på avstånd.
Gå ett varv runt den kvarliggande hunden.

Träna flera varianter på avstånd mellan de liggande
hundarna.

Gå till hunden.
Låt en i gruppen gå med sin
Stå tyst och stilla bredvid den hund emellan de andra ligkvarliggande hunden.
gande hundarna.
Säg sitt och hjälp hunden att
sätta sig upp.
Inget beröm vid sättandet.

Förarna kan befinna sig nära
alternativt allt längre bort
från sina hundar.

Slut.
Gå passivt vidare.

Variera med olika störningar.

Ställande - Kvarstående
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A: ligg - stå

B: sitt - stå

C: gruppträning

* Säg ligg och se till att
hunden lägger sig. Säg bra.

* Säg sitt och se till att
hunden sätter sig. Säg bra.

Två eller flera hundägare med
hundar finns här.

* Säg stå. Gör sedan en
handrörelse (ha godbit i
handen) som hjälper hunden
att ställa sig upp.

* Säg stå. Gör sedan en
handrörelse (ha godbit i
handen) som hjälper hunden
att ställa sig upp.

* Träna ställande och kvarstående nära varandra.

* När hunden står
upp säg bra och
ge godbiten lugnt
till hunden.
(Hunden ska få godbiten
- inte ta den...)

* När hunden står upp säg
bra och ge godbiten lugnt
till hunden.
(Hunden ska få godbiten
- inte ta den...)

* Öva tre gånger!
Säg slut
och gå
från platsen.

* Träna från olika utgångsställningar (liggande och
sittande).
* Träna allt närmare varandra allt eftersom hundarna
klarar det.

+ Gå ifrån hunden några meter * Träna även ställande från
upp till 10 m så småningom.
gående. Lägg en leksak/godbitsfat på marken och gå iväg
+ Vänj hunden vid att du kan några meter. Säg stanna, hjälp
berömma bra på avstånd utan hunden. Säg bra + slut och låt
att den kommer till dig.
hunden ta belöningen bakom.

