
                                                           Klikker og platforms træning. 

Lørdag d.28. oktober fra 9 - 15 kommer Else Grønkjær og fortæller om hvordan man kommer i gang med 

klikker og platforms træning. 

Der vil naturligvis være indlagt pauser, hvor der er mulighed for at købe kaffe, kage, øl og vand.  

En dag med  "appetizers"   om  Klikkertræning.  

V.  Else Grønkjær  

Klikker træning er for mig vejen ind i en ny måde at "se træning på"  hvor man arbejder med 

hunden indre lyst til at arbejde for belønning.  Når hunden finde ud af at det faktisk er DEN der 

selv udløser guf  ved SELV AT VÆLGE at gøre noget....  så sker der noget magisk -   

Kursusdagen  skal bruges på teori om de redskaber der følger med klikkertræningen og  afprøve 

dem på nye ting (platform/ target ) og på kendte øvelser.  

Efter dagen skal  ejer have kendskab til  

  at klikker præcist for ønsket adfærd evt. kunne shape en adfærd  

  at belønne strategisk efter klik  

  at vente passivt på at Hund udfører adfærd  

 oplevet the power of "omvendt lokning" eller doggizen  

 

efter dagen skal  hunden  have  prøvet   

 

 at gå op på platform  til "stå" som skal være basis   

 at gå på platform i "Her"  eller "plads"  position  

 at komme til håndtaget på indkald /aflevering  

 stop af fx tygge /trippe /ej berør figurant (sid v fig)  

 

For at vi kan nå alt det er det vigtigt at din hund INDEN KURSET  er" betinget på klikkeren"   som det hedder 

på fagsprog  - på almindeligt dansk "din hund skal have lært  at klik = guf"   (helt uden ord fra dig ) - der er 

medsendt en "manual"  og den skal du følge -  det er så vigtigt at du gør det rigtigt !!  -   hjælp evt. 

hinanden.  

 



Lær din hund at klik betyder godbid  

Det er vigtigt at man her IKKE klikker for noget som helst  

Du må ikke vente på at hunden fx kikker på dig  - klik for alt og ingenting  

OG at man er helt stille - man siger ikke en lyd (vi har det jo med at juble når vi bliver glade men 

det må vi lige vente lidt med for ikke at forstyrre betingningen på klikket)  

Når hunden har ædt guffen klikkes straks igen.  hver gang  

man kan både give fra hånd og kast på gulvet (jeg kan bedst lide at kaste da det mindsker risiko for 

at man kikker på hunden (tager fokus væk fra klik lyd :)   

Et  pas er 10 gentagelser.  Der laves 3 pas i en træning    (kan gentages 2 - 3 gange om dagen)  

 

1 pas  

1. lav en 3 skål med 10 lækre guffer  i hver  (til 3 pas)  
2. stil dig i nærheden af hunden med en klikker i hånden(stil dig evt. med ryggen til hunden 

køkken bordet og lad guf falde ned på gulvet. - så er du sikker på ikke at sende signaler til 
hunden)  

3. klik og giv en guf  
4. Gør det 3 gange mere  
5. klik og kast en guf lidt væk (0.5m) 
6. klik og kast i forskellige retning er  til guffer er brugt  

 

hold pause i 5 - 10 minutter    (forlad stedet og lav noget andet uden hund ) 

 

2. pas  

gentag 1. pas et og vend dig nu om ind i mellem - men undlad at sende signaler til hunden og 

huske at være tavs.  

 

hold pause i 5 - 10 minutter    (forlad stedet og lav noget andet uden hund ) 

 

 



3. pas 

Første klik er en test 

  ...  sørg for hunden ikke er klar over du vil klikker og klik  

-  hvis hunden kikker hen  imod dig ved du at den forbinde klik med guf. kast guf  men vær tavs ! 

og lav  9 gange  klik og beløn  - så er du klar :)  

  

Det vil være fint at gentage disse tre  pas et par gange om dagen til hunden forstår  

De fleste hunde kan lærer det på 1 - 3 dage  (nogen forstå det med det samme det er især 

utrænede hunde)  

 

VIGTIGT  

når hunden har forstået at det kommer guf når du har klikket gemmer du klikkerne væk og venter 

til vi ses på kurset :) ....   please  !!!!   

 

se evt. på youtube  og søg     betingning af klikker (der ligger en lille video med en hvalp)  

eller følg gratis  mail kursus på www.canis.dk (der startede min interesse )  

 

Jeg glæder mig til at møde jer :)  



 

 


