
Tikki rydder op! 
Af klikkerinstruktør Sussan Svane Jensen og dværgschnauzeren Tikki 

 
Til dette trick bruges to faste 
rekvisitter, en kurv og en genstand, 
da billederne i denne artikel er taget 
i serier for at få så meget så muligt 
med, er der 3 forskellige genstande, 
en apportbuk, en dumpoelefant og 
en tøjtiger! Kommandoen er ryd op! 
 
Desværre er kvaliteten på billederne ikke helt så god som den burde 
være, men jeg håber i kan få et godt indblik i øvelsen alligevel. Det var 
desværre helt umuligt, at nå at tage et billede af Tikki der slipper 
genstanden i kurven, da hun havde meget travlt med at få ryddet op! 
 
Øvelsen kan ses som en hjælp dagligdagen, hunden kan selv samle sit 
legetøj op i en dertilhørende kurv, og samtidig får hunden øvet sin apport. 
 
Denne gang har jeg valgt at beskrive tricket mere overordnet, man skal 
derfor regne med at hver gang der fortsættes til et nyt niveau fra f.eks. 1.1 
til 1.2. skal hunden have reageret korrekt på det foregående niveau 8 ud 
af 10 gange. Altså succesraten skal være 8/10. 
 
1. Introducer kurven for hunden, sæt kurven midt på gulvet. 

1.1. Klik og beløn for at 
hunden kigger på 
kurven. 

1.2. Klik og beløn for at 
hunden går mod 
kurven. 

1.3. Klik og beløn for at 
hunden snuser til 
kurven. 

1.4. Klik og beløn for at 
hunden har hovedet 
ind over kurven. 

1.5. Fjern kurven 
 



 
2. Introducer genstanden for hunden, læg genstanden på gulvet. 

2.1. Klik og beløn for at hunden 
ser på genstanden. 

2.2. Klik og beløn for at hunden 
går mod genstanden. 

2.3. Klik og beløn for at hunden 
snuser/berører genstanden. 

2.4. Klik og beløn for at hunden 
tager i genstanden. 

2.5. Klik og beløn for at hunden 
samler genstanden op. 

2.6. Klik og beløn for at hunden 
bærer genstanden 

 
 

3. Stil kurven tilbage på gulvet, sammen med genstanden. 
3.1. Klik og beløn for at hunden kigger på 

kurven. 
3.2. Klik og beløn for at hunden har 

hovedet ind over kurven. 
 
 
 
Tikki har helt sikkert forstået at når man 
har hovedet ind over kurven så bliver man 
belønnet, så mon ikke det hjælper at ”lege 
Struds” og putte hovedet HELT ned i 
kurven! Så forventer hun vel ikke jeg 
henter den der elefant også… 
 
 

 
3.3. Klik og beløn for 

at hunden samler 
genstanden op. 

3.4. Klik og beløn for 
at hunden bærer 
genstanden. 



 
 
 

3.5. Klik og beløn for at hunden 
bærer genstanden mod 
kurven 

 
 
Her er Tikki fint på vej med 
elefanten hen til kurven, man kan 
tydeligt se at hun går målrettet mod 
kurven. 
 
 
 

 
3.6. Klik og beløn for at 

hunden har hovedet med 
genstanden ind over 
kurven. 

3.7. Klik og beløn for at 
hunden slipper 
genstanden ned i kurven. 

Konsolider adfærden  
 

4. Sæt yderligere afstand på 
5. afprøv tricket i andre 

omgivelser og med 
forstyrrelser på. 

Her har Tikki lige afleveret 
apporten i kurven, man kan 
svagt se at den stadig hænger i 
kanten af kurven og at Tikki har 
åben mund endnu!  
 
 
 
 
Tempo og Thea ser benovet 
til mens Tikki rydder op! 


