Kvitto innan skick

Markeringar
Låt hunden få tid på sig att fokusera innan du

av Susanna Hallgren

skickar den på en markering. Skickar du på en
dubbelmarkering är det dessutom viktigt att låta

När du skickar din hund på en dirigering eller

hunden få tid på sig att ta fram sin minnesbild och

på apport nummer två på en dubbelmarkering,

fokusera på den innan du skickar hunden. När

hur säker är du på att hunden kommer att gå

hunden däremot ska gå på en enkelmarkering

dit den ska? Känner du dig säker eller håller

behöver den inte en så noggrann minnesbild för att

du tummarna hårt och hoppas att den går rätt?
Hur duktig är du på att läsa av din hund och se
om den fokuserar åt rätt håll? Och framförallt
- hur noga är du med det?

lyckas med uppgiften. Det viktigaste för att lyckas
med enkelmarkeringar är att hunden är lugn och
fokuserad. När hunden istället ska gå på en
dubbelmarkering är det viktigt att den är duktig på
att ta bra minnesbilder och på att ta fram dessa när
det är dags att hämta den markering som ligger i

Jag vill ha ett kvitto från hunden på att den är

minnesbanken. Oftast brukar vara den först fallna

fokuserad åt rätt håll innan jag skickar den, både när

apporten. Innan du skickar på denna apport är det

det gäller markeringar och dirigeringar. Jag vill att

viktigt att verkligen låta hunden få tid på sig att ta

min hund ska tänka – ”Fokusera mot målet och håll

fram sin minnesbild. Då ökar chansen att hunden

fokus så kommer jag att bli skickad”.

lyckas med uppgiften på ett bra sätt.

Att fokusera i rätt riktning, mot målet, ger mig ett
kvitto på att hunden tänker rätt. Att kunna hålla
fokus ger mig ett kvitto på att den har sorterat bort
eventuella andra saker som hänt i närområdet och
som skulle kunna störa dess väg mot målet. Att
kunna hålla fokus utan att bli frustrerad är dessutom
en viktig färdighet när det gäller att hantera
förväntan och iver.
Att chansa och bara skicka iväg hunden lite slarvigt,
utan att ge hunden möjlighet att fokusera ordentligt,
känns både nonchalant och osjyst mot hunden.
Risken att hunden misslyckas, eller att uppgiften blir
löst på ett annorlunda och mindre effektivt sätt,
känns onödigt stor.
Varför chansa istället för att känna skicka hunden
mer genomtänkt?

Låt hunden få tid på sig att ta fram sin minnesbild
och fokusera innan du skickar den

Ha inte för bråttom att börja träna dubbelmarkeringar. Träna hellre svåra enkelmarkeringar i
form av minnesmarkeringar, där hunden får träna
upp sin förmåga att ta bra minnesbilder och på att ta
fram dessa och komma ihåg var apporten föll. Jag
brukar låta hunden se en markering falla, ge hunden
tid att ta en bra minnesbild, vända bort och t ex göra
en kort dirigering åt ett annat håll för att därefter
vända tillbaka mot markeringen. Då låter jag hunden
ta fram sin minnesbild, fokusera mot den och ge mig
ett tydligt kvitto på att den vet var apporten är och
därefter skickar jag hunden. Med denna träning

Fokusera mot målet och håll fokus

motarbetar jag även de problem alltför hög förväntan
och iver kan ställa till med och får en hund som

Är hunden ivrig att komma iväg kan det ibland ta

bibehåller lugn och koncentration i

fokuset från själva uppgiften. Istället för att fokusera

markeringsarbetet.

på vart den ska, fokuserar den på att få gå iväg. Om

När jag skickar på markeringar använder jag inga

så är fallet är det ännu viktigare att träna på att

händer. Min grundprincip är att hunden ska sköta

kunna vänta på att bli skickad. Min grundprincip är

markeringarna själv. Min uppgift som förare är att

att hunden ska kunna vänta utan att bli ivrig eller

läsa av hunden och se att den vet vart den ska innan

frustrerad. Ju ivrigare hunden är att bli skickad desto

jag skickar den. Endast om jag är osäker på om

längre väntar jag. Det kan vara tålamodsprövande

hunden vet var apporten är använder jag handen. På

för vissa, men är en tröskel man måste komma över.

så vis stör jag inte hunden i sitt arbete att ta och ta

När du skickar mot ett mål som hunden inte känner

fram sina minnesbilder.

till är det extra viktigt att få hunden fokuserad i rätt

Dirigeringar

riktning, på samma sätt som när vi skickar den mot
ett känt mål. Hunden ska ha bestämt sig för vart den

Inför ett dirigeringsskick är det extra viktigt att

tänker springa innan du skickar den. Se till att få ett

hunden verkligen är fokuserad i rätt riktning innan

tydligt kvitto från hunden innan du skickar den. Du

jag skickar den. På träning kanske du skickar mot

ska känna dig säker på att hunden kommer att

platser hunden känner till, men det är lika viktigt att

springa i den riktning du vill innan du skickar den.

även då ta för vana att låta hunden fokusera i rätt
riktning en stund innan jag skickar den – ”Om jag

Att alltid ge hunden tid att fokusera och att tänka

fokuserar ordentligt mot målet och håller fokus

att du som förare ska få ett kvitto från hunden att

kommer min husse/matte att skicka mig”. Att variera

den vet var den ska är en enkel princip att hålla sig

tiden hunden ska kunna fokusera är för mig en viktig

till. Fokus – kvitto innan skick

del av träningen. Om jag alltid skickar hunden efter
3 sekunder riskerar jag att få en hund som blir
frustrerad om den får vänta längre.

Det finns många delar att tänka och träna på inom
jaktträningen. Kvitto innan skick är en av de saker
jag brukar tänka på. I tidigare nummer av
Tollartidningen har jag även skrivit om:
•

Du får det du belönar – om medvetna och
omedvetna belöningar i jaktträningen,
Tollaren nr 4, 2013

•

Att hålla ihop mentalt i jaktträningen,
Tollaren nr 1, 2012

•

Med glädje och iver – om förväntan och
balans i jaktträningen, Tollaren nr 1, 2010

Är du nyfiken på någon av dessa finns de på min
hemsida www.aktiviva.se/artiklar
Mitt sätt att tänka kring jaktträning är bara ett sätt
att tänka. Det finns inget rätt och fel. Alla bör hitta
sitt eget sätt. Min förhoppning är att med dessa
artiklar är att väcka tanken och få dig att tänka till
kring din träning.
Lycka till!

