
At arbejde med forbenene! 
Af klikkerinstruktør Sussan Svane Jensen og schnauzeren Tempo. 

Jeg har denne gang valgt at skrive om 
shaping af bevægelser med forben. 
Grundlæggende stammer alle de her viste 
bevægelser fra hundens potedask, som 
udføres under tigge og legeadfærd. Ved 
kontrolleret shaping har jeg fået en hel serie 
bevægelser, som er mere eller mindre 
nyttige! 

Give Me 5! 

Lad os starte med den almindelige ”giv pote” eller som den hedder hos os 
”give me 5”! Jeg har ikke nogen lydkommando på disse øvelser, men 
udelukkende bestemte håndtegn. 

 
1. start med at sæt dig eller stil dig med en 

håndfuld guffer! 
Når hunden løfter et forben, klikkes og 
belønnes, der skal belønnes bare benet 
løftes den mindste smule fra jorden. 

2. Når hunden har fundet ud af at løfte benet, 
rækkes hånden ud i den valgte position og 
belønningen trækkes indtil poten placeres 
på hånden. Gentag proceduren med det 
andet forben. VÆR omhyggelig med at 
bruge den samme position hver gang 

3. Herefter kan du lære hunden at give 
henholdsvis det ene og det andet forben til 
samme hånd, til modsatte eller samme 
side hånd. 

 



Give Me 10! 

Give Me 10 er en videre udvikling af Give 

Me 5. Samtidig har jeg krævet at mine 
hunde skal rejse sig på bagben! 
 
1. Start med at vise hunden hånden i den 

ønskede position, som gerne må ligne Give 
Me 5-positionen. 
 

 
 

 
 
 
 
 

2. Hunden vil hurtigt forsøge at nå hånden 
med poten, klik + beløn for de forsøg du 
synes stiler mod det du vælger.  
Mine hunde skal ”Give Me 10” på 

bagben, hvorfor jeg først klikker + 

belønner når hunden rejser sig på bagben 

under forsøget. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Give Me 10 er jo et udtryk for at 
hunden skal ramme samme hånd med 
begge poter, hvilket for nogle hunde 
kan være lidt svært når de er vant til 
at skulle give 1 pote. Klik + Beløn for 
forsøg på at give begge poter! 

 
4. Klik og beløn for mere og mere 

korrekte give me 10-respons. Indtil 
du har fået den Give Me 10-øvelse du 
ønsker dig. 

 



At tage noget med forpoterne! 

Ja, man kan faktisk godt få sin hund til at 
tage ting med forpoterne! PROBLEMET er 
at nå at tage billeder af det !! Tempo her 
tager det mellem poterne og slipper igen, så 
I må nøjes med forsøgsbilleder! 
Denne øvelse kræver mere tålmodighed end 
de foregående, både af hund og ejer! 
 
1. Hvis hunden kan Give Me 10, kan man 

starte med at vise genstanden (som skal 
være let at holde på for hunden, helst med 2 
flade sider ud mod poterne) i den position 
man bruger til Give Me 10-øvelsen. 

2. Klik og beløn for at hunden berører din 
hånd med genstanden eller genstanden med 
begge forpoter. 
Genstanden Tempo og jeg arbejder med 
her, er en øldåse.  Grunden til det blev den 
vi valgte at arbejde med, er at vi var i gang 
med at lære at apportere øldåse, da Tempo 
fandt på at tage den ud af hånden på mig 
med poterne 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. Klik og beløn hver gang hunden rør 
genstanden, øg sværhedsgraden ved at 
holde mindre og mindre fast i genstanden. 
Vær klar til at belønne for bitte små 
forskelle i hundens greb. Og vær 
opmærksom at ikke alle hunde vil holde 
fast på genstande, hvis det mislykkes, så 
prøv evt. en anden genstand! 
Øvelsen kan være svær og man får ikke 
hunden til at holde ret længe på genstanden, bedste stilling er den som Tempo har 
på det sidste billede, da han der kan holde balancen med genstanden mellem 
poterne, hvilket ikke går når han står op 


