APPORTERING – 2019

Apportering –
grundkurs

Apportering – grundkurs

Syfte
Att träna apportering med sin hund är ibland en stor utmaning. Det kan handla om att hunden inte vill hålla fast, tuggar eller håller för hårt i vårt dyrbara
vilt. Den kanske inte vill greppa alls? Det kan lätt bli en konflikt mellan hund
och förare, så för att undvika den situationen rekommenderar vi denna apporteringskurs där vi steg för steg bygger upp vår grund i form av övningar och i
vår relation.
Den här kursen leder till att du får förståelse för hundens psykologi och beteende kring apportering. Du lär dig se hundens signaler och bygger upp en
förståelse i varför den gör som den gör. Därigenom kan du som förare också bli
bättre på problemlösning i all er träning.
Kursen är helt individanpassad och vi arbetar utifrån just dina förutsättningar
och ditt mål. Kursen passar utmärkt som ren aktivering för hunden eller som
en bra start inför jakt och jaktprov.

Innehåll
I den här kursen lär vi hundarna på ett positivt sätt innebörden av ordet apport. Vi förklarar för hunden vad vi förväntar oss av den och formar sedan fram önskat beteende steg för
steg.
ǷǷAtt greppa

Att be hunden om att hämta föremål eller vilt av olika slag kan vara en individuell utmaning för alla ekipage. En del hundar har det mer naturligt i sig, andra får vi hjälpa till
att komma igång med föremålsintresset. Vi arbetar här med att forma fram beteendet i
små steg.
För de som redan har en hund som greppar så utmanar vi med nya föremål.

ǷǷAtt hålla fast och komma tillbaka med apporten

Hunden ska lära sig att apport betyder att den ska hålla fast i föremålet tills vi säger
något annat. Det kan vara lite svårt, framförallt om hunden ska transportera sig längre sträckor eller utsätts för störningar. Även här ser vi till att arbeta steg för steg och
vi lägger på olika svårigheter gradvis. Hunden ska här känna att den har en vilja och
glädje i att komma till just dig med det den har i munnen för att sedan invänta nästa
kommando.

ǷǷStörningar

Oavsett vad som sker runt omkring så förväntar vi oss att hunden ska komma in med
en apport. Detta är något vi måste lära hunden i grunden. Vi bygger upp värdet i att
komma in till oss. Trots att det finns spännande störningar runt om så vill vi att hunden ska tycka att det är mer värdefullt att fullfölja apporten.

ǷǷApportering på land och
i vatten

Under kursen arbetar vi
primärt med apportering
på land. När grunderna
sitter där och vi har möjlighet så testar vi även
på apportering i vatten
för de ekipage som vill.
Då backar vi tillbaka i
träningen igen. Vi kan till
en början behöva göra
hunden lite bekväm med
vatten för att sedan låta
hunden apportera även
där. Allt sker även här på
individuell nivå.

Uppnått resultat
Efter kursen har ni fått en bra grund i apporteringen och du och din hund ska känna en positiv känsla inför kommande träningar. Ni har en tydlig plan hur ni ska komma vidare i ert
arbete tillsammans. All träning med hund ska kännas givande och rolig, så med de redskap
du får här kommer ni känna en starkare samhörighet och fortsatt glädje i kommande pass.

Recension
Helena kontaktade mig några dagar innan själva träningsdagen och jag fick berätta vad jag
hade problem med och vad jag ville träna. Snacka om individanpassad. Vi pratade igenom
övningarna, testade praktiskt, justerade och utvärderade. Helena förklarade och visade
tills jag förstod. Inga pekpinnar eller stress. Blev så inspirerad att jag gjorde en belöningsleksak (pälsboll) direkt jag kom hem. Har fortsatt träningen enl. Helenas pedagogik med
bra resultat. Under helgen har jag startat på workingtest och fotgåendet satt trots massvis
med skott och transport mot vatten. Bra stadga och framför allt fin kontakt.
Helena Skogsberg-Wedin
Hagfors

