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UPPLETANDE 
 
 
1. Inlärning sker i motvind. Befäst varje steg ett par gånger innan du går vidare. Gå tillbaka om något felar. Var 
noga med motivationen, den får inte minska. 
 
2. Valla ett slag ca 5 m brett och 50 - 60 m djupt, kortare endast för valpar. Korta inte djupet bara för att hunden 
inte hittar. Upprepa i stället (kanske en annan dag) tills hunden lyckas. Lek med ett föremål med hunden. Låt någon 
hålla i hunden så den ser medan du går ut och släpper föremålet nästan längst ut i slaget. Gå tillbaka till hunden och 
släpp den när den siktar utåt. Upprepa övningen någon gång. 
 
3. När hunden har fart ut, tag då bort att hunden får se på så snart som möjligt. Ge den tid att leta lite så kanske den 
lyckas. Gör första övningen utan synintryck 
på en plats där ni tränat det här förut . 
 
4. Valla flera slag ca 5 m breda och ca 50 m mellan slagen. Lär hunden att snabbt gå rakt ut i vittringsfältet och hitta 
ett föremål. Beröm när hunden hittar och se till att hunden är lika snabb tillbaka. Låt inte hunden gena mellan 
slagen, det är viktigt att den lär sig att hålla sig inom avvallat område. Träna upp orken att gå många slag. 
 
5. Lär hunden vända om den inte finner något längst ut.(bra - hit). 
 
6. Variera tomslag och föremålsslag. Mer föremål än tomslag. 
 
7. Kontrollera att näsan är på vid återgång genom att kasta ut föremål under ett tomslag innan hunden vänder när 
den är längst ut. 
 
8. Kontrollera att hunden har näsan på vid utgång genom att ha nära föremål, dock inte för ofta. 
 
9. Lär hunden arbeta i sidvind och någon gång även i medvind. 
 
10. Valla 2 St. 25 m breda slag eller en ruta som är ca 70 m bred. Lägg ut ett föremål, börja om med allt från 
början. Var noga med det blir raka skick. Kasta hellre ut föremål om hunden inte hittar/bara går snett, än att 
motivationen sänks för mycket. 
 
11. Lägg ut fler föremål, ej för nära varandra. Var noga med raka skick och att den ej börjar gå i sidled på djupet. 
Gå tillbaka till slag och träna det som felar om/när det behövs. Lägg föremålen mest på djupet, ibland halvvägs, 
föremål nära bara ibland. 
 
12. Glöm ej berömma både vid funna föremål och fina tomslag. 
 
13. Börja om från början och håll efter tugg och korrekta avlämnanden. Ge noga akt på att inte arbetsglädjen 
försvinner, T.ex. tempot åter. Förstör ej ett i övrigt bra uppletande med för mycket bråk vid avlämnandet. 
 
14. Variera med främmande föremål och andras vittring, slemmiga föremål som andra hundar tuggat på före. 
 
15. Tänk efter vad som felar och gå tillbaka till just den punkten. 
 
16. Träna på olika mark T.ex. äng, skog, hygge. Om du försvårar på en punkt gör då andra lättare T.ex. motvind 
första gången i hel ruta, ny mark, dålig vind eller väder. 
 
 

Lycka till! 
Torbjörn & Laine 


