
Kommandoer 
 

En hundeejer kom til træning for første gang med sin halvvoksne hund. Den forstår ingen ting, fortalte 

hundeejeren. Træneren bad hundeejeren om at få hunden til at sætte sig ned.  

Kommandoen lød: ”Kom nu, King, sæt dig ned!”. Hunden lagde sig næsten helt ned og peb. ”Der kan du 

selv se”, sagde hundeejeren, ”den fatter ikke en brik!”   

Hvorfor adlød hunden ikke? Den havde fået tre modstridende ordrer på én gang!!!   

King blev bedt om at komme, at sidde og at dække (den havde lært ordet ”ned” i stedet for ”dæk”). Ikke så 

underligt at hunden blev forvirret og stresset.  

HUSK: Kommandoer: Brug altid kun eet ord og altid det samme ord. 

Hundens navn: Brug kun hundens navn i positive situationer, egentlig kun når du vil have, at hunden retter 

sin opmærksomhed mod dig.   

Navnet bliver meget hurtigt en negativ lyd for hunden, hvis du konstant siger KING NEJ / NEJ KING i et vredt 

stemmeleje. Eller hvis du skælder ud, ved kun at bruge et vredt og opgivende KIIING!!!. Brug ordet NEJ hvis 

hunden er i gang med noget, den ikke må.  

Undlad at bruge hundens navn hele tiden f.eks. King Dæk, King plads, King sit.  Det forvirrer hunden - og din 

kommando er ikke gennemskuelig for den. 

Vi lærer alle vores hund, at skulle udføre en handling ved hjælp af en kommando. Kommandoer skal først 

bruges, når hunden har lært den handling kommandoen passer på.  

Selve kommando ordet kan være hvad som helst. Hvis hunden skal sætte sig, siger de fleste "sit", man 

kunne for den sags skyld lige så godt sige "agurk", hvis bare hunden har lært det på denne kommando. Men 

ofte laver vi hurtigt om på de kommandoer vi bruger, og vi forventer alligevel at hunden skal forstå hvad vi 

mener. Her ses en liste med de almindeligste kommandoer og fejl. 

  



 

Kommando Betyder Almindelige fejl 

Ja Fortsæt det du er i gang med Værsgo - Må godt 

Nej Afbryd det du er i gang med Det må du ikke - lad være - det' min 

"navn" Se på mig "kælenavn" 

Kom Kom direkte hen til mig Kom så her - kom hen til mor - her 

Plads Ophold dig ved mit venstre ben På plads - kom her - plads 

Dæk Læg dig straks ned og bliv liggende Læg dig - dæk af - kan du lægge dig - ned 

Sit Sæt dig straks ned og bliv siddende Sæt dig – sitte - sæt dig ned 

Stå Stå straks helt stille Op og stå - bliv stående 

Fri Gør (næsten) hvad du vil Ud og leg - løb så afsted 

Her Sid foran mig Plads – sit –kom her hen 

Stille Stop med at gø Ti stille - schyyyy - hold kæft 

   

Mon ikke mange kan nikke genkendende til ovenstående ??   

HUSK DET - så hunden har en chance for at forstå dig.   

Kommandoer gives med almindelig stemme – hunde hører meget bedre end vi gør. Om de hører efter er en 

helt anden sag!   

Ros gives altid med højere stemmeleje.   

Prøv dig frem: hvor ”pjattet” skal du snakke for at din hund logrer med halen? 

 

Tal til din hund når du er i gang med aktiviteter, der har betydning for hunden.  

Gentag enkle udtryk, der går forud for det der nu skal ske.  

”Skal vi ud at gå” før I går tur. ”Snor på”, før du sætter snoren i halsbåndet. ”Snor af”, når du tager snoren 

af. ”Op” eller ”ned”, når I skal op eller ned af trapper el.lign. ”Ud”, ”Ind”, ”Over”, ”under”. Brug navne på 

rummene, familiemedlemmer, legetøj. Listen fortsætter i det uendelige. Efter kort tid forstår hunden ordet 

og begynder at ”lystre” det. Ros hunden når den forstår. Autotræning medvirker til at øge hundens 

lydighed og giver en god hverdag.  

Husk: brug altid de samme ord. 

 

 


