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Spårteknik –
avancerad

Spårteknik – avancerad

Syfte
Har du kommit igång med spårträning tillsammans med din hund och har
kanske eftersök som målsättning? Kul!
Många som börjar med viltspår och kanske sedan meriterar sina hundar på
prov vet inte riktigt hur man ska komma vidare efter detta. Genom denna kurs
lär vi oss skillnaden mellan eftersök och viltspår. Här är träningen mer specificerad för att vi ska kunna bli riktigt duktiga som eftersöksekipage.
För att lyckas i spåret krävs att man har förståelse för vad som kan påverka
hundens arbete. Därför har vi med hundspykologin som en stor pelare i kursen
tillsammans med en del grundkunskap i linhantering och hur vi läser hunden i
spåret och så vidare.
Kursen lämpar sig för alla raser i alla åldrar då den är helt individanpassad.

Innehåll
Under kursen får du lära dig tekniken att läsa din hund, hur du kan lägga spår som är
anpassade till just er kunskapsnivå ni befinner er i vid starten och hur ni kan arbeta vidare.
Här kommer vi tänka realistiskt då det kommer till övningarna, vi tänker eftersök mer än
viltspår.
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.

ǷǷTekniken i att läsa sin 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.

ǷǷProblemlösning

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

ǷǷAvancerade övningar

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

ǷǷHur mycket påverkar ditt beteende hunden i spåret?

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.

ǷǷVilken ras spårar du med?

Rasens ursprungliga användningsområde påverkar dess beteende i spåret. Här tittar vi
på hundens sätt att spåra utifrån dess förutsättningar.

ǷǷVilken utrustning använder du?

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.

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

Uppnått resultat
Efter kursen kommer du ha en god förståelse för hur din hund arbetar i spåret, varför den
agerar som den gör, samt hur ni ska fortsätta er träning. Du har en tydlig plan över hur du
kan lägga upp din individuella träning mot eftersök eller för att enbart kunna ge hunden
ytterligare utmaningar i spårträningen.

Recension
Vi fick med oss nya idéer och verktyg hem för att utveckla oss som ekipage i spårarbetet.
Nyttiga och väldigt roliga övningar som gav mersmak på att lära mer. Helena är en mycket
duktig och kunnig instruktör.
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