Gi labb
Gi labb er vel bortimot det enkleste
trikset du kan lære hunden din, og det er
alle barns yndlingstriks. Det er antagelig
noe av det første valpen lærer i og med
at den slår med labbene på pattene til
moren for å få frem melken.
En liten advarsel. I og med at du spiller
på hundens tiggeatferd, så vær klar over
at når du lærer inn dette trikset, så har
hunden lett for å komme med labben i
alle situasjoner den vil et eller annet. Det
vil si at den lett kommer med labben i
alle naturlige «tiggesituasjoner» og det
kan bli litt plagsomt i lengden. Vær
derfor nøye med at du aldri gir hunden
respons når den gir labb uten at du har bedt den om det. Da unngår du problemet.

Start med å ha hunden sittende foran deg, sitt gjerne foran den (som vist ovenfor), ha en godbit i den
ene hånden, frist hunden med den slik at den virkelig har lyst på godbiten. Ta tak i den ene labben, og
løft den opp og gi den godbiten samtidig som du holder i labben.
Gjenta dette noen ganger, 10-12 repetisjoner pleier å holde. Si også «gi labb» hver gang du tar tak i
labben, da begynner du å betinge dette til atferden å løfte labben.
Neste skritt er å få hunden til å løfte labben på egen hånd. Da frister du bare hunden med godbiten,
sier, «gi labb» og ser hva som skjer. Har du gjort de foregående treningsmomentene nok ganger, vil
hunden løfte labben på ren refleks.

Når det fungerer med den ene labben, så
gjenta læringen med den andre labben slik
at hunden reiser den labben som er
nærmest den hånden du bruker. Når du gir
signal med høyre, løfter den høyre labben
og tilsvarende venstre labb når du gir
signal med venstre hånd.
Neste steg er er å gjøre øvelsen fra
stående. Du gjøre akkurat som tidligre,
eneste forskjellen er at du nå står oppreist.

«Give me five»
Mange synes det er morsomt å kalle øvelsen for «give
me five», slik at den blir mer en hilseøvelse enn
tiggeøvelse. Forskjellen er at du bruker ulike
kommandoord og at du ikke holder labben fast.
Hunden vil isteden bare «slå» på hånden din. Da må du
passe på å belønne akkurat når hunden slår på hånden
din.

