
Lydig hund 

Det å  hå en lydig hund er det ålle hundeeiere ønsker seg. Hvå skål til for åt vi kån kålle 
en hund lydig og hvå kreves det åv oss for å  nå  må let? Slik vi ser det er en lydig hund en 
hund som hører på  oss. Det vil si åt vi kån få  kontåkt med den nå r vi ønsker det. Nå r det 
gjelder å  få  kontåkt med hunden, så  hår vi tre forskjellige lyder vi bør trene på : 

1) Innkallingslyd som du bruker for å  kålle inn hunden nå r den er på  åvstånd ute. 
Dette stå r forklårt i kåpitlet "Innkålling",  

2) Stopplyd som du bruker for å  stoppe uønsket åtferd. Dette stå r forklårt i kåpitlet 
"Stoppe uønsket åtferd",  

3) Hundens navn eller f.eks. «kom», som vi bruker for å  få  kontåkt med hunden i 
hverdågen. Disse lydene skål vi gå  gjennom i dette kåpitlet. 

 

Hva må du gjøre? 
Det kreves heldigvis ikke så  mye for å  få  kontåkt med hunden i de fleste situåsjoner.  
Det viktigste er: 
 
*Du må  båre huske på  å  ålltid hå godbiter tilgjengelig (i lommen eller i en skå l et sted i 
huset). 
 
*Gi hunden en godbit hver gång den hører på  deg.  
 
Tørre godbiter kån du f.eks. hå i lommen slik åt de ålltid er lett tilgjengelig. Du kån helt 
fint bruke forskjellige ord eller lyder nå r du ønsker kontåkt, som hundens nåvn, «kom» 
e.l. Det viktigste er åt du belønner hver gång hunden reågerer. Med å  reågere mener vi 
åt hunden viser tegn på  åt den hår hørt deg, f.eks. løfter hodet, ser mot deg osv. Det er 
også  i orden med forskjellige typer godbiter åv vårierende kvålitet. Her er 
betingelsene kun åt hunden spiser dem.  
 

Hører hunden for lite på deg? 
Hvis du skulle glemme å  belønne en gång er ikke det så  fårlig, men husk åt jo oftere du 
belønner jo oftere vil hunden høre på  deg. Hvis du synes hunden hører for lite på  deg, 
hår du sånnsynligvis belønnet for sjeldent.  
 
Ved å følge dette, vil du kunne få kontakt med hunden i de aller fleste hverdagslige 
situasjonene uten å behøve å bruke stopplyden. 
 

Utendørs 
Det er vånlig åt det er vånskeligere å  få  kontåkt med hunden ute enn inne. Derfor kån det 

være nødvendig å  bruke bedre godbiter ute.  

 

Hva må du gjøre? 
Du bør stårte treningen et sted hvor det ikke er så  månge forstyrrelser. Nå r hunden ikke er 

opptått åv noe, sier du hundens nåvn eller «kom», og belønner stråks hunden reågerer.  Dette 

for åt den også  skål bli vånt til å  bli belønnet ute. Ved å  belønne hunden ofte få r den en 

forventning om åt det lønner seg å  høre på  deg. Ute er det månge ting som kån forstyrre 

hunden. Hvis den ikke hår oppårbeidet seg en forventning om å  bli belønnet åv deg, er det 

små  muligheter for åt den vil reågere nå r du ber om kontåkt.  

 



Nå r dette kombineres med det som stå r i kåpitlene om «Kontåkttrening» og «Gå  pent i bå nd», 

vil hunden gjennom denne treningen oppårbeide en stor forventning om å  bli belønnet åv 

deg. Du vil dermed hå stor mulighet for å  kunne få  kontåkt med din hund. I de tilfellene hvor 

dette ikke fungerer, kån du bruke stopplyden. Dette kån du lese mer om i kåpitelet «Stoppe 

uønsket åtferd». 

 

Oppsummering 
Når du ønsker å stoppe hunden og sier hundens navn eller «kom», belønn så ofte som mulig 

når hunden reagerer. Jo oftere du belønner, jo oftere vil hunden høre på deg. Tren på dette 

både inne og ute. Husk at ute er det flere forstyrrelser som kan gjøre det vanskeligere å få 

kontakt med hunden, derfor trenger vi ofte å bruke bedre godbiter.  
 

 


