Så börjar du träna en

APPORTÖR
.
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När man ser en duktig apportör slås
man av hur enkelt allt ser ut. Hunden dirigeras til en plats och letar
upp en fågeL. Med hög fart kommer
den sedan tilbaka och lämnar över
den til sin ägare. Men en bra apportör blir inte til aven slump.

JAKTHUNDAR
TEXT

MAGNUS
RYDHOLM

ALLA DUKTIGA hundar är formade

genom målmedveten träning. För
att kunna ge lite praktiska tips om

hur man tränar en unghund har
Svensk Jakt besökt Anders Carlsson utanför Bromölla. Han har
vunnit Retriever-SM 2004 och

2009, är en flitig jägare och driver
tilsammans med Mirjam Axner
Carmals kenneL.

Apporteringsträningen börj ar
redan när hunden är

valp.

- När hunden är riktigt ung ska
all apportering ske som en lek.
Jag brukar sätta mig på golvet i en
trång hall och kasta en ihoprullad
strumpa, säger Anders Carlsson.

Kela med valpen

När valpen har hämtat strumpan
och är på väg til korgen, kan den
.. .~

--. t

inte passera föraren utan måste
fram.

komma

- Jag halvligger på rygg, så att

hunden kan komma upp på mig
och visa vad den har hämtat. Det

är viktigt att man inte fokuserar

öron och haka innan du tar apporten. Anders Carlsson ger gärna tillbaka apporten ett par gånger för att
sedan ta den.

intc hcller kommendera "håll fast".
Andcrs Carlsson betonar
att
val-

pcn ska lyckas. Man ska inte göra
övningar som den inte klarar av.

Han börjar också tidigt med att
träna in "håll fast" och "loss". Det-

en kan man börja med att kasta

samtidigt som man kelar med den
och får den att söka mitt ansikte.
Samma sak gäller sedan under

ta är grundläggande i apporterings-

synliga apporter några gånger på

all inleverering. Klia hunden under

på apporten utan låter val pen hålla
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Alla sinnen är koncentrerade på en enda sak - apportering. MIrjam Axner med
hunden Ina fokuserar.

rör att väcka apporteringslust-

träningen, men det finns många

en kortklippt gräsmatta, när hund-

som glömmer det. Vet inte hunden

en är fyra til fem månader gam-

vad kommandot betyder kan man

maL. Fortsätt därefter med att låta
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"Det är viktigt att
man inte fokuserar på

apporten utan låter
valpen hålla samtidigt
som man kelar-med
den och får den att

söka mitt ansikte."
apporten rulla in i högt gräs. Då får

valpen leta efter den. Det blir en
lekfull träning utan krav.
För att få hunden att springa
snabbt tilbaka til föraren är det
ett bra tips att springa ifrån den.

Valpen vill inte bli lämnad och
glömmer också apporten som sitt-

erimunnen.
- När den kommer tilbaka til
mig lutar jag mig lite bakåt. Då får

hunden sträcka sig uppåt för att
visa vad den har hittat.
Hunden ska söka

Stadga och linjetag

1'010; ANIJ HS CAIlI,'.'.ON
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När hundens jakt- och apporteringslust har väckts går Anders

kontakt och vilja
lämna appor-

ten til föraren.
Anders Carlsson
har lyckats få
fram många duktiga apportörer.

över til att lägga ut apporterna.

För mycket kastande stressar
hunden. Den går upp i varv.
Att kunna behärska sig är en vik-

Han har vunnit
Retriever-SM två
gånger.

tig egenskap hos hunden. Föraren
ska vänta tils apportören har rätt
sinnesstämning. Är den lugn får

den hämta, annars får den vänta.
- För att lära hunden att gå långt

ut på en dirigering tränar vi genom
att använda synintryck. Vi ställer apporten synligt. Det fyller två
syften, nämligen att hunden lätt
lyckas lokalisera den och att den
gör det utan att använda näsan.

Omständligt och stökigt
Andens \penar att om hunden an-

vände~' näsan på väg ut på ett linj etag (när den ska gå långt och rakt

ut ifrån föraren) kommer den att
hitta vittring på vägen. Det blir
med andra ord svårare att snabbt
få den til rätt plats.

och stökigt. En hund ska snabbt

En bra övning när man ska träna "UT"
och linjetag är att börja med att ställa
ut en dummy på en stig eller väg så

ska man vänta innan man tar den.

och effektivt nå nedslagsplatsen. -.

att hunden ser den tydligt.

att välkomna hunden.

- Det blir väldigt omständligt

SVENSK JAKT Nr 5 2010

När hunden kommer med apporten

Rikta i stället uppmärksamheten mot
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När ut-komman-

dot kommer ska
hunden reagera
blixtsnabbt.

-. Allt eftersom hunden lär sig olika

Försök allti~

att göra exakt
samma rörelser
när du skickar
hunden. Då lär
hunden sig vad
du

menar.

Under första året und

vi kcr ¡\ ii

sl¡i111:r sig med hunden vid sidan
IICIi pek:r mot apporten och kom-

moment ökar Anders svårighetsgra-

ders gruppträning helt el'l'lsiiiii

den. Apporten läggs längre från föraren och olika störningar planeras

störningen och stressen l"endi'I':lr
att bli för stor. Risken är att IlIlllili'll

1i11;lidi;r:1 r "ut". Tanken är att prägla

in i takt med att hunden mognar.

lär sig att stressa och gnälla.

l:~ Iiiinden att

Störningar kan bestå av att det
finns andra hundar eller människor Träna linjetag

IlIlndcn att gå på handtecknet och
gå

rakt

ut.

N¡il Iiunden kan gå rakt längs en
si ig k:1i1 man gå vidare med att anVHlld:1 sig aven åkerkant eller andra
iinl iirlig:i raka linjer.
11i'llj:1 med att den ser apporten

närvarande. Efter hand läggs störningsapporter ut på sidorna.
Anders Carlsson berömmer

få hunden at I sllliilg:1
kunna
För
att
til ett visst område måste n1:11\ I dl

hunden när den gör rätt och kor-

Til att börja med kan man SI ¡llIn

IIcli giir iivningen svårare genom

på en rak st ig, Mnn

nll Iilggn apporten så att den inte

rigerar med rösten när den gör feL.

na dirigering.
en synlig

apport

syns dHli i'riln du skickar hunden.'

Alltid p;\ samma plats

1.:11 :niii:iii metod att lära hunden
linjcl:1g HI' att du alltid lägger apIlIlllCI' P:'i s:imma platser, til exempel vid elI I liid eller en åkerhörna.

Illindens minnc gör att den asSOCiur:11' pl:itsen med en apport

L'll'rSlllll den hittat apporter där
l idig:ire, D:\ ¡iir sig hunden att den
sk:i spri ng:i ti Il målet oavsett vilken
rikt ni ng du skiekar den ifrån.
I 1ii)1:i:11l lilr hunden se var man
l1iggel' apporten. Anders Carlsson
l¡irkl:lr:II':1I t hunden efter hand lär
sig :111 lï.iljn dina handtecken. Dit du
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Lägg uten

dummy vid sidan
av hunden (synlig). Dirigeringen

görs med tydliga
Ijud- och kropps-

signaler.

pekar, dit springer hunden. Där hittar den också något.

För att få igång hunden at I Si'ik:

brukar Anders Carlsson, iindcr

Vil du att hunden ska gå rakt

en promenad när hunden ¡il' lils,

ut på ett linjetag ska du inte vara

slänga en bolL. Den ska landa i Iiilgt
gräs utan att hunden sett dcn.

nöjd om den viker av åt något hålL.

Då avbryer du övningen med ett
starkt "nej". Du kallar tilbaka hunden, går några steg närmare apporten och skickar om. Den ska lyckas
innan du avbryer övningen.

- Sedan går jag sakta üt dcl 1i:~1

let så att hunden kommer i vi nd :iv
apporten. Jag sty den utan :it t dcn

TlIâiir0Cì ~Jøßi mrikftlæ
När det gäller träningsmängd finns inga klara
direktiv.
- Jag brukar säga att det räcker med några minu-

ter om dagen til en början. Unga hundar kan bara
koncentrera sig en mycket kort stund. Förmågan att
hålla koncentrationen uppe måste tränas genom att

man långsamt ökar träningsmängden.

förstår det genom att rör,) iiiig i

- Det viktigaste är att man allid avslutar med en

den riktningen. Hunden uppt¡ickcr

lyckad övning, säger Anders Carlsson.

snart att den hittar föremiii 11111 i11'1I

Gått för fort fram
- När hunden är i ett inlärningsskede och inte förstår, har du gått

för fort fram. Då får du göra det
enklare. Först när hunden börjar

letar en bit framför sin üga rc.

Han utvecklar detta mcd ni t
lägga til ett kommando för siik l ¡eli

- .lag börjar tidigt med att träna

använder små bollar eftersiiiii dc

iipp kontakten. Tanken är att så

är svåra att hitta i gräset,

förstå kommer kraven.

- På så sätt tränas hundcns cn-

- Att alltid bete sig lika och att

vishet. Den får jobba en st u nil i n-

ha hunden i samma position varje

nan den hittar bollen. Denna cgcnskap är väldigt viktig undcr jakt dii
skadade fåglar ofta gömmcI' sig,
säger Anders Carlsson.

gång är 'fldigt viktigt, annars kommer reSultatet att variera från gång

til gång och hunden lär sig inte.
Trots att Anders Carlsson vill att
hunden ska använda synintryck på

Full fart - och stopp

linjetag ska en apportör också kunna använda nosen.

Lite förenklat kan man säga att
hunden ska springa dit föraren vill
och först där börja använda näsan.
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l(lIT jag visslar ska det hända något

kiil l'r hunden. Til exempel när
dcn iiI' liten och är inomhus kan jag
plötsligt vissla tilL. Så fort hunden

tittar pü mig kastar jag til den en
godisbil.
- Belöningen ska komma blixtsnabbt och precis när den tittar på
mig. .lag tvingar den inte att sitta

Hur

får man
en hund som springeri
full fart att stanna oeh rikta all upp-

eftersom det innebär ett krav.

märksamhet på föraren? .Just detta

också stoppsignalen i sin träning.
Ett exempel är att han lägger ut en

är kanske det viktigaste momentet
i all apporträning.

Anders Carlsson uppmuntrar

apport, sedan sätter han hunden -.
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Lugna hundar
Eftersom många apporterande hundar snabbt lär sig att tycka apporte-

ring är det roligaste som finns, kan
de lätt stressas när de ser dummies
eller bollar kastas eller gömmas. Ett

beteende som sedan ofta förstärks
under jakt.

- Ser jag att hunden är stressad"
väntar jag tills den lugnat ned sig
innan jag skickar den efter en apport.

- Har den för starkt fokus framåt
när jag ska skicka vänder jag mig om
och går åt andra hållet.
- Hunden får inte apportera om

den inte är rimligt lugn och stadig.
På det sättet balanserar jag upp stad-

gan med apporteringslusten.
Anders Carlsson påpekar att en
hund ska vara lugn och behaglig och
inte störa jakten med pipande eller

otålighet.
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Anders Carlsson
använder sina
hundar i både

jakt och tävling.

.. en bit från apporten vänd rakt mot
sin
förare.

tappat uppmärksamheten på honom. Då visslar han tilL. Så fort

den ska göra är det självständigheten som måste förbättras.
Men det räcker inte att man kan
skicka sin apportör på ett linjetag.
Hunden behöver också kunna diri-

hunden tittar på honom skickar

geras åt sidorna och kommenderas

Han väntar sedan til hunden

hanhunden.
- När jag visslar betyder det att
något kul kommer att hända. Då
får man också hunden att stanna

LÄS

MER

Hur du fortsätter att träna
din apportör,

exempel
vilthantering,
vattenapporte-

til

ring, hundens
första jakt,
med mera
du läsa om

kan
i

senarenummer av Svensk

. ~ Jakt.

-, \

och så småningom både vänster, höger och ut.
en får olika alternativ

ut.

Anders Carlsson gör en jämförelse med golf.

- Vid både golf och dirigering

Visselsignal positiv

- När hunden väljer fel säger jag
"nej" och gör om övningen. Jag

använder aldrig visselsignal när

lite. Då måste man korrigera rikt-

hunden gör fel utan använder rös-

ningen. Det gör man med en dirigeoch
ring. Då används stoppsignal

ten direkt. Visselsignalen ska vara
positiv
och något hunden lystrar

sidotecken. När hunden är framme
vid målet talar man om det med ett

til.

man ska hålla på att vissla ofta. Ett
par signaler under varje träning

kommando eller en söksignal som

Vissla inte för ofta

Anders Carlsson tycker inte att

kan

räcka.

också måste tränas in separat.

- Överhuvudtaget ska kommandon förekomma sparsamt och låg-

Röst och tecken

mält. Stopp och dirigering måste

- För att lära in "ut" brukar jag sätta ut apporten så den syns. Tar se-

också balanseras med självständighet. En osjälvständig hund är lika
ineffektiv som en olydig hund. Frågar hunden föraren för mycket vad

- Någon liknade det vid att bygga
ett hus. Man gjuter grunden noga

för att sedan bygga resten ovanpå.
Om grunden är dålig blir det ett
rejält fuskbygge.
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bara med ett alternativ, exempel-

vis en apport til höger. Efterhand
stegras träningen genom att hund-

händer det att man missar målet

snabbt, vara förväntansfull och ha
bra ögonkontakt.
r

längre

ligen på samma sätt. Til en början

dan med mig hunden några meter,

sätter den och backar ett par meter.
och får ögonkontakt slår ut tydligt med handen och
kommenderar "ut".

Visslar en signal

- Eftersom hunden redan kan

När hundar söker efter en apport, drar de sig gärna mot sin
förare. Därför är det bra att vänja
hunden vid att apporten alltid ligger lite snett bakom den vid sidotecken. Även här kan man använda
sig av exempelvis en åkerkant.
När man börjar förlänga avstånden i sidled kan man använda samma målområde som man använt
vid linjetaget.

Vid all träning ska svårighet och

avstånd stegras långsamt och det

hämta saker sker resten naturligt.

går inte att ta för stora steg.

J ag tränar den med röst och tecken.
Efterhand går jag över til att an-

Man måste vara medveten om
att det tar tid att forma en hund

vända enbart tecken eller röst.
Sidotecken tränar Anders egent-

och tålamod är en viktig egenskap
hos hundägaren. _
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7PROBLEM

- Anders tips & råd ~,
. När hunden inte vil ta apporten

jag bruar råda valpköpare

Lägg apporten på en hög sten, i en

att låta barnen ha ett egei
namn på hunden för att det

grop eller under en buske så att hunden får jobba för att komma åt den.
Så fort den greppat apporten spring

därifrån. Då glömmer hunden att
den har något i munnen och fokuse-

rar på att komma ifatt föraren.

inte det ska bli uttjatat.

, J!ig behöver inte siiga "ii t" i i II
hunden. Den vet att den skil lit:i,
men namnet frigör den, Niii' di'ii
vill in eller ut ur bilen sö f:~r dcii

vänta. Jag pekar med hundeii lIdi
· När hunden släpper apporten

säger namnet. Den vet. :11 I di:ii ska

Hunden vet inte vad den ska göra.
Uppmuntra hunden att hålla och
släppa. Träna den inomhus och lär
den leverera i handen under mycket kontrollerade former.
Det är oerhört viktigt att den kan
det här innan man går ut och börjar

hoppa in eller ut. EftersCliii niiiiiiiei
frigör

den så blir

det OCksii el I IWlll-

mandonärjagjagarmed f1crhllil
dar samtidigt. Jag peknl' p:' cii

apport och säger naliiil'l ocii
rätt hund sticker iv1ig.

. När hunden inte går ut

köra apportering. Många fuskar med

· När hunden tuggar

Det är viktigt att hunden lyckas.

detta och hunden tilåts släppa under
lång tid och skapar sig därför ett oönskat beteende som får konsekvenser

Det finns hundar soil HI' Iiiirdii i

Öka avståndet til apporten efterhand, men så sakta att den hittar

i oroligt apportgrepp och tröga eller omständliga inlevereringar när
man försöker rätta til det.

munnen, men det iir lIV:lilllgl Iilaiid
retrieverrserna. Dessil Iiiiiiilni' K:'r
göra något :~I,
Men det finns ocks:~ Iiiiiidiil' :-Ul111

det

inte att

skadar apporten av lIsllkcrll('l. I di'
fallen bromsar hundeii lInll iii, Illg

den varje gång.
Det är när hunden är ute på

gränsen til sin förmåga och börjar bli osäker, men ändå provar att

springa ytterligare någon meter

· När hunden inte vill komma

gerner, packaroii, ellci' 1i1'11:liil' IJlilS11

och hittar apporten, som man har

Det här är ett relations- och ledar-

med

vunnit något.

skapsproblem. Då får man jobba
med kontakten mellan förare och

hund. Detta är en sak som man lär
valpen då den är liten. Fungerar det

inte har man slarvat med inlärningen. Ofta har man visslat, ropat och
kallat på hunden i tid och otid och
därigenom gjort den ohörsam.
Inlärningen bygger på att valpen
inte vill bli lämnad ensam. Man går

eller springer ifrån hunden och
när den sätter fart visslar man inkallningssignalen. När den är liten
berömmer man den och sticker til
den en godis
bit för att förstärka.

Heai~a visslar vi inkallning
varje gâng valparna får mat och de
präglas snabbt på detta.
Lär hunden dess namn - och att
kunna behärska sig. Du går när jag

vill, äter när jag tilåter, hoppar in i
bilen när jag säger til och så vidare.

Jag 'använder namnet som ett
kommando och är väldigt rädd om
det. Til och med så rädd om det att
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apporten

fraiitël' 11\1'111'11,

Detgälleratttidigi prllgliiliiiiiili'ii
på full fart hem och nll ikii iiiii' diii
ker på att den har n~giii 1llllliiiil'II,
Spring
ifrån
den niirdl'IiI-:I''J1plllllp
porten

och

göm dig liaklllill'lI I¡iilit"

· När hunden gn:lllor
Det enklaste siittt:1 111' 1111 iiiiilvllw

att den börjar. l'ilsslvlll'IHII'/Ildllg
som syftar til utI 111'1111111111'11 k

härskning får ofni 1I1111HIIII t'll'I'I,
Träna hunden eiisoiii 111'11 IIIIKII
och ro under uppl1llïdll¡(lllldl'll,
Detgälleranbl'Ylil 1'1'11

vIIi ii

lillIK

ar. Om hunden IHII' 11\1' MIIiII IiiklIs
framåt,
emot
Sätt

gå åtandnllliilil'l, ( :/11' IvIIIi
vad hunden 1111'v/l

ii I Iii'

NIII,

inte huiidciillill",1 I HI l'Ilp sn

att den ser andl'iI Iiiiiidiii 1,1111111'11'
ra. Denkan inte 1((11('1'111

Iiiiiiclen fortfarande
inte
vet vad
den
lii.ii.r. Nlir hunden inte reagerar på
iiiiiiiiiel" höjer man rösten och det

göl' inte hörsamheten bättre.
I ,¡~gniälda, sparsamma och väl

I 1'1'11 IIIK, 1111' iiiHil'da kommandon

sig inget och blir hiini IIPl'lll'llllld,
Vi tränar all:i Viini 1111lidiil' i'll
samma under ml'SI II nll'l iil'l Iliiiyger
efter
hand illllll:lll/lllilIIKIII'III'Ii
passivitetsöviii IIKII r,

. När hunden inte lyder
I ngcn hund vill vara olydig. Hundar
¡il' gjorda för att underordna sig en
ledare.
Problemet är ledaren och inte
Iiunden. Man har fuskat med inlärii i ngen och inte präglat hunden på
n:iiiinet, inkallning och så vidare.
Problemet med ohörsamhet
Iii¡i:jar oftast samma dag valpen
kom mcr til sitt nya hem.
Ilcla familjen ropar namnet hundl'iltals gånger varje dag trots att

fårhunden

att

IYSSIi:I. Det ska också löna sig. Om

Iiunden hör sitt namn tre gånger
per dag och alltid associerat med
heliag eller belöning så kommer
den att lyssna..
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