Tappad apport
-Enkel aktivering på promenaden
Ha en leksak som hunden verkligen tycker om, skapa gärna en förväntan kring leksaken innan ni börjar
med träningen. Lek korta och intensiva stunder med leksaken tillsammans med hunden och lägg sedan
undan den. Hunden får bara ha leksaken när du erbjuder den – den blir då extra åtråvärd och du har en
gratis motivation på leksaken!

Steg I. Motivera!
Gå i koppel med hunden
Släpp leksaken så hunden ser
Säg inget och fortsätt gå framåt
Släpp hunden ca 2 meter efter du tappat leksaken och när hunden stretar bakåt och vill ha den
Säg ditt kommando när du släpper hunden, "Tappat!"
Belöna hunden rikligt för att den springer tillbaka till leksaken, det gör inget om den inte hämtar den
utan först bara springer tillbaka och sedan så småningom lyfter upp den
Locka sedan på hunden för den att få sin belöning och kanske till och med ta leksaken till dig

Steg 2. Ta bort synintrycket.
Se till så att hunden inte ser när du släpper leksaken
(men leksaken ska fortfarande ligga helt synlig bakom er)
Efter ca 2 meter säger du ditt kommando och pekar bakåt
Om hunden inte går efter leksaken så får du gå tillbaka till steg 1 och öka hundens motivation för
att vilja leta efter den

Steg 3. Försvåra
Se till så att hunden inte ser när du släpper leksaken
Tappa leksaken i ett buskage så leksaken inte är synlig för hunden när du gett ditt kommando för
att hunden ska vända om och hitta den
När du ger kommandot ska hunden vända om OCH leta redan på den
Belöna rikligt för att hunden vänder om och hittar den, även om den inte kommer tillbaka med den

Steg 4. Öka avstånd
Gå en längre bit efter att du tappat leksaken innan du ger hunden kommando
Börja med 3 meter, 4 meter, 5 meter, 6 meter osv
Belöna rikligt för att hunden vänder om och hittar den, även om den inte kommer tillbaka med den.

Steg 5. Byt föremål
Börja tappa andra saker, som en vante, nycklar, eller annat du har i fickan som luktar lite du.

Steg 6. Apporteringen
Om du vill kan du nu börja träna att hunden även ska plocka upp föremålet och ge till dig
Det är inte nödvändigt utan räcker med att hunden hittar och markerar vart föremålet är
Om du vill träna in en apportering rekommenderar vi att ni kikar på vår ”Apporterings träningsplan”
för att få mera hjälp i detalj
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