
 

  
 

Træningslektioner. 

Sammenfatning af krav, vilkår og kriterier 

Krav, vilkår og kriterier er de faktorer, som fastlægger og styrer vores vej frem til målet:  
 

 Krav fastlægger hvad hunden skal gøre  

 Vilkår fastlægger hvilke forhold den skal udføre handlingen under 

 Kriterier fastlægger hvor godt den skal kunne udføre handlingen 
 
Variationsmulighederne for disse faktorer er uendelige. Det kan vi ikke styre.  
Heldigvis forenkles vores valg af 80 % reglen. Vi skal altid planlægge vores lektion således at 4 ud af 5 gentagelser er godt 
nok til at skærpe kravene. Vi må på den anden side heller ikke stille så store krav eller udsætte hunden for så svære vilkår, at 
den laver alle gentagelser forkert. Vi skal ramme et niveau, så hunden laver 1-2 rigtige ud af 5 i første lektion, så er niveauet 
passende. Ellers må vi gøre krav eller vilkår lettere. 
 
Fagplan 

Bliv i bilen 

Mål:  Hunden skal blive i bilen/hundekassen med åben låge/bagklap når den/de åbnes. 

Distraktioner: Nyt miljø + hjælper 

Hjælpemidler:  

Hjælpere:  

Andet:  

  

 
 
 
 
 



 

  
 

Træningsintervaller 
 

Hjælpemidler, hjælpere, mv. Tid Planlagt forløb 

Bliv 2 min Hunden skal blive i kassen/buret 

Pause 3 min Lave lidt hyggelige lege med hunden – også kaldet Bonding. 

Gentagelse af øvelser 2 min Hunden skal blive i kassen 

   

   

   

 
Inden al træning er hunden luftet. 
Efter hver lektion evalueres ekvipagen (dig selv) 
 

Krav Vilkår Kriterier 

Indlæring af bliv i bilen Hjemme i indkørslen 

Åbn lågen – efterfulgt af et ”Bliv”. Luk straks 

lågen straks hvis hunden vil ud. Rør ikke 

hunden med hånden. Prøv igen indtil det 

lykkedes. Når hunden har siddet 2-4 sek. gives 

en godbid og lågen lukkes igen. 

Bliv i bilen Hjemme i indkørslen 

Åbn lågen – efterfulgt af et ”Bliv”. Når hunden 

har siddet 10-15 sek. gives en godbid og lågen 

lukkes igen. Tiden øges gradvis op til 5 min. 

Bliv i bilen når fører går Hjemme i indkørslen 

Åbn lågen – efterfulgt af et ”Bliv”. Når hunden 

har siddet 5-10 sek. går man ca. 1 m. væk fra 

bilen og tilbage igen. Dette gentages og man 

bliver væk længere og længere tid af gangen. 



 

  
 

Indlæring af bliv i bilen Ude i terrænet  Gentag øvelserne fra hjemme i indkørslen 

 
VIGTIGT. 
 
Det er vigtigt at man sætter en tid på sin træning, så man kan kontroller om man når målet. 
 
Målet kunne være: ”Gå 5 m. væk fra bilen og bliv stående i 30 sek.” 
 
Kan hunden det når man er færdig, nåede man målet. Gjorde man ikke, så er man gået for hurtigt frem, enten på tiden eller 
afstanden. Går STRAKS tilbage til forrige mål, som man selvfølgelig nåede, ellers var man jo ikke kommet for langt. 
 


