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Nogle hunde stresser utroligt højt op, når gæster ringer eller banker på 
døren. Nogle hunde gør, bare du taber en hat og andre, når et blad daler 
ned fra træet 50 meter væk. Gøen er karakteristisk for hunde på samme 
måde, som de logrer med halen eller graver et ben ned i haven. Det ville 
være intetsigende og inhumant at forsøge at stoppe din hund i at gø 
overhovedet. En del gøen er trods alt ekstremt anvendeligt. Mine hunde 
er yderst effektive, når det banker på døren og er derfor meget mere 
troværdige end det bedste alarmsystem. Målet er derfor at lære hunden 
normalt at forholde sig roligt og stille, men at lyde som den værste alarm, 
når fremmede invaderer din ejendom. Gøen kan løses til vores fordel ved 
management og træning: først, straks at reducere frekvensen af gøeriet, 
før vi alle bliver sindssyge; og dernæst lære din hund ”Vuf” og ”Schhh” 
på kommando. 
 

Reducere f rek vensen a f  gøen 
Hunde gør lige efter at deres ejer er gået hjemmefra. Den letteste måde du 
umiddelbart kan reducere Vuf frekvensen er udelukkende ved at fodre din 
hund fra hule stykker tyggelegetøj. Hver aften afvejer du og opbløder din 
hunds tørfoder eller råt foder til den efterfølgende dag. Pres det opblødte 
foder ind i det hule stykke tyggelegetøj (fx Kong el. Leo produkter og 

marvben) og put dem i fryseren natten over. Om morgenen giver du din hund en 3-4 stykker af disse. 
Din hund vil bruge godt og vel 1 time på at få sin morgenmad ud fra tyggelegetøjet. Og hvis din hund 
underholder sig selv med tyggelegetøj, vil den lægge sig ned og forholde sig i ro! (For en mere 
detaljeret tyggelegetøjs instruktion, kan du læse vores Destruktiv tyggen adfærds guide). 
 
Lad ikke en hund, der gør overdrevent, være udenfor. Hunde der er i haven, garage eller i en løbegård, 
er meget mere udsat for forstyrrelser og de gør lettere, hvilket gennemtrænger lydmuren i nabolaget. 
Efterlad din hund i et komfortabelt rum (væk fra gaden) med radioen tændt for at maskere 
forstyrrelserne udefra. Hvis du har efterladt din hund udendørs, fordi den ikke er renlig eller 
ødelægger dit hjem, bør du træne hunden i at være stueren og hjælpe den til at finde ud af, hvad 
hunden gerne må tygge i, således at din hund kan nyde det at være inden døre, når du ikke er der. (Se 
også vores Stueren og Alene hjemme adfærds guider). 
 

Lære d in hund ”VUF” og ”Schhh” på kommando 
Det er lettere at lære din hund at være stille, når hunden er rolig og fokuseret. Derfor, vil det første 
skridt i ”Schhh” træningen være at lære din hund at sige ”Vuf” på kommando og på denne måde give 
dig mulighed for at indlære ”Schhh” på din forespørgsel og ikke på tidspunkter, hvor hunden har 
bestemt sig for at gø. Derudover vil det at lære ”Schhh” være meget lettere, fordi din hund ikke gør 
ukontrollabelt – gøen var jo din ide! 
Før du går i gang, kan det være en ide at fortælle dine naboer at du træner. Udstationer en 
”medskyldig” udenfor din hoveddør. Sig ”Vuf” (eller ”Tal” eller ”Vær vågen”, ”Atomkrig”, ”Røver”), 
som er signalet til personen udenfor om at trykke på dørklokken (eller banke på). Ros din hund 
overstrømmende, når den gør (ved hjælp af stikordet = dørklokken el. banken); måske kan du endog 
gø sammen med din hund. Efter et par gode ”Vuf”, siger du ”Schhh” og vifter en ekstra, ekstra lækker 
guf foran hundens næse. Din hund vil stoppe med at gø, så snart den snuser til guffen, fordi det simpelt 
hen ikke er muligt at snuse og gø samtidigt. Ros din hund, når den begynder at blive stille og giv din 
hund guffen.  
Gentag denne rutine omkring 12 gange og din hund vil lære at forvente lyden af dørklokken (eller 
banken på) når du beder den om det. Måske vil din hund gø efter du har bedt den om det, men før 
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dørklokken eller banken på har lydt og det betyder at din hund har lært at gø på kommando, nemlig 
ordet ”Vuf”. På ganske samme måde vil din hund lære at forvente snusen af guf efterfulgt af din 
”Schhh” anmodning. Du har så lært din hund både at tale og tie stille på kommando. 
 
Ved gentagelse efter gentagelse af ”Vuf” og ”Schhh” forsøg, øger du tiden efter du har sagt ”Schhh” 
før du giver din hund guffen – først 2 sekunder, så tre, så fire, otte, 12, 20 osv. Ved skiftevist at give 
instruktionerne ”Vuf” og ”Schhh”, bliver hunden rost og belønnet for at gø på din forespørgsel og for 
at være stille på din anmodning. 
 
Husk altid at tale blidt og lavt, når du instruerer din hund om at være stille og forstærk din hunds 
stilhed ved at hviske-rose. Jo mere blidt og lavt du taler, jo mere vil din hund anstrenge sig for at være 
opmærksom og lytte (og derfor ikke gø). Råber du, kører du bare din hund op i voldsom gøen igen. 
 

Lære d in hund hvo rnå r  Gø 
Inviter 10-12 personer til eftermiddagskaffe for at hjælpe med at lære din hund hvornår og hvornår 
ikke at sige ”Vuf”. Igen her kan det være en god ide at ”advare” naboerne. Instruer dine gæster (nogle 
med hunde) i at gå forbi huset 1-3 gange, før de ringer eller banker på. Når den første passerer dit hus, 
vil det tage al din opmærksomhed at få din hund til at forholde sig i ro. Men fortsæt; det bliver 
nemmere, når den samme person går forbi anden gang og igen lettere ved tredje forsøg. Måske vil din 
hund vænne sig til det og ikke længere skænke denne person opmærksomhed. Ros din hund 
overstrømmende og giv hunden guffer for stille årvågenhed. Gentag forstærkningen for stille 
årvågenhed adskillige gange ved de efterfølgende personer, der passerer forbi. Men når gæsten 
begynder at gå op ad havegangen, lægger du al din energi og kraft i at få din hund til at sige ”Vuf! 
Vuf! Vuf!” Ros din hund, når den gør og anmod den så om at sætte sig og ”Schhh” ved hoveddøren, 
mens du byder gæsten velkommen. Hvis din hund overdrevent gør og hopper og springer, venter du 
simpelt hen til hunden sætter sig og er stille og så roser du og giver guf. Gæsten går nu igen og 
kommer tilbage 1-4 gange. Din hund vil eventuelt modtage gæsten siddende og stille. Denne 
procedure bliver lettere ved hver ny gæst. Din hund lærer hurtigt at kigge på passerende roligt og give 
lyd, når de træder ind på din ejendom, men at sætte sig og være stille, når de inviteres indenfor – en 
trænet nabolags vagthund, som selv ikke-hundeejer naboer vil byde velkommen på den gade, hvor de 
bor. 
 
Du har brug for hule stykker tyggelegetøj og marvben. 
 
 
Adfærds guider fra Dyrespecialisten 
Ny hvalp, Ny voksen hund, Stueren, Alene Hjemme, 
Destruktiv tyggen, Gravning, Overdreven gøen, 
Hvalpebidning, Hundeslagsmål, Frygt mennesker, Hunde & 
Børn, Hyperaktiv & Hoppende hund, Katte manerer, 
Hundetræning & Socialisering hvorfor og hvordan?, Nytår – 
hvad så?, Vintertips. 
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