Godbit på snuten

Dette er et triks som er preget av fart og presisjon, og som er riktig gøy når hunden behersker det.
Hunden skal sitte rolig med godbiten på nesen og på signal fra deg skal den kaste den opp i luften og
snappe den.
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Først må du lære den å sitte helt rolig med
godbiten på snuten. Det er enklest å få til
ved å legge godbiten på snuten mens du
holder rundt snuten med den andre hånden,
samtidig sier du et rolig og bestemt «nei».
Hold hunden helt til den aksepterer å sitte
rolig, da kan du fjerne hånden som holder
rundt snuten.

Deretter må den, når du gir signal, lære seg
å kaste hodet bakover og fange godbiten.
Signalet kan være ett oppmuntrede «ja»,
«vær så god» eller lignende.

Hver enkelt hund reagerer ganske forskjellig nå. Noen vil automatisk gjøre det «riktige» og kaste
hodet bakover og snappe godbiten i luften. Men det er ikke alltid det går så lett. Veldig ofte skjer det
at den bare rister litt på hodet slik at godbiten detter rett ned på gulvet. Da må du sørge for at den ikke
klarer å ta godbiten. Hvis ikke, vil det være å riste på hodet den lærer seg. Og det er ikke så festlig å se
på.
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For å lære den å kaste hodet bakover kan du begynne å
kaste godbiter til hunden. La den sitte litt fra deg mens
du kaster godbiten til hunden. Prøv å kaste slik at den
må kaste hodet litt bakover for å nå godbiten. Selv om
den noen ganger bommer på godbiten, lærer den seg
rimelig raskt å fange den i luften. Gjenta dette en 10-12
ganger før du går tilbake til å legge godbiten på snuten,
og se hva som skjer. Går det bra nå, har du lykkes. Hvis
ikke, må du drive mer kaste trening.
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