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Syfte
Att träna sin hund i spår är en utmärkt aktivering som ger mycket mental
stimulans. Det är även en väsentlig del i resan mot att bli ett eftersöksekipage.
Hur kan man bli just ett ekipage tillsammans med hunden i spåret istället för
att bara hänga på hunden i linan och hoppas på ett bra resultat?
För att lyckas i spåret krävs att man har förståelse för vad som kan påverka
hundens arbete. Vilken ras spårar du med? Vilken utrustning använder du?
Hur ska du föra din hund i spåret? Hur är dina spår upplagda? Detta och mer
där till är viktiga delar som grundkursen i spårteknik handlar om.

Innehåll
Under en dag får du nyttiga tips om hur just din hund fungerar i spåret. Du lär dig grunderna i tekniken för att läsa din hund och hur du kan lägga spår som är anpassade till just er
kunskapsnivå. Kursen är uppdelad i två teoretiska- och två praktiska pass.
Vi går igenom följande:
ǷǷLinhantering

Hur vi för hunden i linan har större inverkan på spårets utgång än många tror. Här går
vi in på allt från hur vi ska hålla i linan till hur vi ska agera då den trasslar sig i spåret.

ǷǷKroppsspråk

Hur påverkar vi hunden med vårt sätt att röra oss i spåret? Här lär vi oss viktiga delar
som innefattar en hel del hundpsykologi.

ǷǷLäsa hund

Alla hundar är olika. Hundens beteende i spåret skiljer sig både då det kommer till olika raser men även på individuell nivå. I den här delen av kursen lär vi oss läsa hundens
signaler i spåret, både då den gör rätt och när den gör fel.

ǷǷVal av utrustning

Den utrustningen vi har på hunden kan givetvis också den påverka hunden i spåret.
Vilken lina ska vi ha? Vilken sorts sele ska vi ha? Vi jämför och får insikt i hur utrustningen fungerar för vår individ.

ǷǷProblemlösning

I den här delen av kursen får redskapen som behövs för att veta hur vi ska agera då
problem dyker upp. Vi går igenom de vanligast förekommande hinder som kan uppstå.

Kursen lämpar sig för alla raser i alla åldrar då den är helt individanpassad.

Uppnått resultat
Efter kursen kommer vi att ha verktygen och inspirationen till att vidareutveckla oss som
ekipage i spåret. Vi har en god kännedom i hur vår hund beter sig då den är rätt respektive
fel i spåret. Vi vet vilka övningar vi ska arbeta vidare med efter kursen för att kunna nå de
mål vi satt upp.

Recension
Jag samlade ihop mina valpköpare och våra då 7 månaders valpar för en heldag med
viltspår. Vår grupp bestod av allt från nybörjare till de som testat på och tävlat tidigare.
Helena anpassade nivån så det passade oss alla. Genom att förklara viltspår och eftersökets
grunder och ursprung till varför vi gör detta, till hur vi ska tänka i vårt träningsupplägg när
vi lägger spår fram till hur ett framtida eftersök kan se ut. Vi fick med oss bra erfarenheter
och mycket att träna vidare på. Helena är otroligt engagerande och pedagogisk och alla var
sjukt taggade på att fortsätta träna efter helgen och vi fick i hop en väldigt härlig ”familjekänsla” där alla gladdes åt alla. Vi alla kan varmt rekommendera henne!
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