ROBERTS SPORHJÆLP (dec 2011)

Hvor tit?
• Karup anbefaler 3 dage om ugen (helst i træk)
• Spor dagen før en prøve er OK
Opstart
• ”Trekant” kun til prøve – stå lidt spredt med fødderne
• Guf i hælen ved ca. hvert 3. skridt (gang-/rygbesværede kan bruge et rør til formålet)
• Hvis muligt, dæk gufferne til for at få næsen helt ned i sporet
• ”Starthjælp” som sædvanlig
• Læg ud med 30 skridt og øg evt. skridtantallet
• Frit valg, om almindelig gang eller det ene ben foran det andet
• Ikke nødvendigvis med til de helt små
• Sørg for at få alle vindretninger ind i sporet
• Nedtone din ros efterhånden
• Fugte snuden inden? Nej.
Genstande
• Kan også være en beholder med guf i
• Byt genstande indbyrdes
• Lægges, når hunden er sporfast
• Genstand – dæk – give guf fra lommen
• Sig dæk øjeblikkelig
• Rette ind – flytte hunden fysisk med hænderne
• Sørg for at skifte side, når du går hen til hunden – alternativt gå over den
• Ikke samle genstand op foran hunden, du står i sporet! – ikke spærre, tolkes som stop af hunden
• Ikke røre hunden ved igangsætning efter genstand – stå ved siden af/bag ved hunden
• Hvis hunden lægger sig for langt fra genstanden – coach den hen til den
• Ikke træne genstande i stuen, men gerne i haven som ”frisøg + dæk”
Knæk
• Knæk, når hunden er sporfast
• Både bue eller knæk er OK
• Først guf 3-5 meter efter knækket – pas på vindretning
• Hold hunden tilbage, og styr den rundt i knækket
Gå sporet
• Hav tålmodighed!
• Gerne trillebør eller 2 liner fastsat på hver side af selen
• Ellers støtte ved at holde hænderne på hundens skuldre, indtil hunden forstår
• Nul tolerance ved 20 cm’s afvigelser fra starten – brug hænderne eller linen til at rette ind
• Hvis hunden vikles ind i linen - kommando stå! Derefter vikle hunden ud
• Forlader hunden sporet – giv et hårdt ryk tilbage
• Hvis problemer/drift kan man lægge noget sjovt (f.eks. bold, ærme o.lign.) til at animere
• Ved totalt kiks – bryd af og leg
• Korrektion – ryk med linen negativt – positiv stemme til ros
• Mister hunden koncentrationen - vent normalt, hårdt ryk tilbage
• Hvis problemer, gå tilbage i sporforløbet – kræver kun kort tid
• Hvis hunden kigger tilbage på føreren jævnligt – gå lige bag den, indtil den er sikker
• Hvis hunden gør sig ren på sporet – skæld ud

