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DO AS I DO WORKSHOP
Træningsmetode baseret på social indlæring

 

Social indlæring betyder at opnå en adfærd ved at observere andre. 

”Do as I do” er en træningsmetode, som 
imitere mennesker for at lære. 

 

Dette lærer du på workshoppen 

Du får en introduktion til denne unikke træningsmetode, så du efter workshoppen 

din hund at imitere dine handlinger gennem Do as I do træningsprotokollen.

 

Din underviser 

Workshoppen afholdes af hundeadfærdsspecialist Tanja Lørup, som ejer hundeskolen Et godt hundeliv. 

Tanja og hendes hund Vilma er én af de to ekvipager i Danmark, som er certificeret i ”Do a

af forsker Claudia Fugazza.   

 

Praktisk information 

Dato:  15. marts kl. 8.30-ca. 16.00

Sted:  Ultoftevej 19, 5892 Gudbjerg. 

Vi træner i uopvarmet staldbygning, så husk varmt tøj til både dig og din hund.

Pris:  800 kr. Prisen inkluderer fuld forplejning.

Tilmelding:  Via dette link 

 

  

DO AS I DO WORKSHOPniveau 1
ræningsmetode baseret på social indlæring

Social indlæring betyder at opnå en adfærd ved at observere andre.  

som på en organiseret måde gør brug af hundens naturlige evne

Du får en introduktion til denne unikke træningsmetode, så du efter workshoppen 

handlinger gennem Do as I do træningsprotokollen. 

Workshoppen afholdes af hundeadfærdsspecialist Tanja Lørup, som ejer hundeskolen Et godt hundeliv. 

Tanja og hendes hund Vilma er én af de to ekvipager i Danmark, som er certificeret i ”Do a

ca. 16.00  

Ultoftevej 19, 5892 Gudbjerg.  

træner i uopvarmet staldbygning, så husk varmt tøj til både dig og din hund.

Prisen inkluderer fuld forplejning. 

niveau 1 
ræningsmetode baseret på social indlæring 

brug af hundens naturlige evne til at 

Du får en introduktion til denne unikke træningsmetode, så du efter workshoppen er klædt på til at lære 

Workshoppen afholdes af hundeadfærdsspecialist Tanja Lørup, som ejer hundeskolen Et godt hundeliv. 

Tanja og hendes hund Vilma er én af de to ekvipager i Danmark, som er certificeret i ”Do as I do” metoden 

træner i uopvarmet staldbygning, så husk varmt tøj til både dig og din hund.  



 

Tanja Lørup – Et godt hundeliv 
T: 60 66 73 37 
M: kontakt@etgodthundeliv.dk 
W: etgodthundeliv.dk 

 

 

DAGENS PROGRAM 
Søndag d. 15. marts 2020 

Ultoftevej 19, 5892 Gudbjerg 

 

8.30 MORGENMAD 

9.00 TEORI 

 - Hvad er social indlæring?

 - Træningsprotokol fase 1

9.30 PRAKTISK TRÆNING

11.30 FROKOST 

12.30 TEORI 

 - Træningsprotokol fase 2

13.00 PRAKTISK TRÆNING

15.00 KAFFE/KAGE  

15.30 OPSAMLING 

16.00 TAK FOR I DAG 

 

 

Hvad er social indlæring? 

Træningsprotokol fase 1 

TRÆNING 

Træningsprotokol fase 2 

PRAKTISK TRÆNING 
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FORBEREDELSE 
Se Claudia Fugazzas hjemmeside for forberedelse 

En god forberedelse er altafgørende for, hvor hurtigt hunden kan lære metoden og dermed hvor meget I 
får ud af workshoppen. 

Hunden skal inden workshoppen kunne udføre 3 øvelser på lydkommando. Dette betyder, ingen hjælp 

(heller ikke de ubevidste) med håndsignaler eller kropsignaler.  

Det skal være 3 øvelser, som du skal kunne demonstrere for hunden.  

Her er et par eksempler: 

 Vinke (ikke gi pote eller high five, da dette er øvelser som I laver sammen) 

 Dæk 

 Stå på bord/platform 

 Poter på balje eller hop op på balje 

 Gå rundt om genstand 

 Twist 

 Bakke (svær for hunden at lære med Do as I do) 

 Spring 

 Tage noget op med munden 

 Tryk på kegle 

Vælg øvelser, hvor der både er nogle med redskaber og nogle med kropsbevægelse.For eksempel; vinke og 
dæk (kropsbevægelser) og rundt om kegle (genstand). 

Det er yderst vigtigt, at hunden kan udføre øvelserne på lydsignal. Dette betyder, at du på ingen måde må 

lave nogle håndtegn eller kropstegn men kun lydkommandoen for at få hunden til at udføre øvelsen. 

Alle redskaber skal være til stede under træningen og i samme afstand fra hunden. 

Start med hunden i samme startposition hver gang, sit foran dig med front mod dig.  

Når du siger din kommando, kigger du ud i luften og har altid din krop vendt mod hunden. Intet lille nik 
mod den genstand hunden skal gå til, eller peg med fingeren eller kroppen vendt i genstandens retning. Du 

skal undgå alle disse kropssignaler, så vi er sikre på, at hunden har forstået lydkommandoen og øvelsen 

godt nok. 

Træn en bliv kommando. 

Hav gerne yderligere 3 øvelser klar i baghovedet, som hunden kender, men her behøver lydkommandoen 

ikke at være lige så godt trænet. 


