Apporteringskurs med Eva Bodfäldt
Syftet med helgen är att vi lär oss hur hunden villigt och spontant arbetar och låter
sig styras i vatten som en effektiv apportör. Under kursen går vi igenom inkallning,
apportering och dirigeringar.
Datum:

26-27/8

Kostnad:

4 000 kr/ekipage vid 6 anmälda

Plats:

Stranden vid Djurönäset, Seregårdsvägen 1, 139 02 Djurhamn, se karta
här: https://www.djuronaset.com/om-djuronaset/omradeskarta/.
Stranden är utmärkt på kartan med ett H.

Sista anmälningsdag är 12 juli!!!
Anmäl genom mail till gudrun@rohdin.com eller i ett sms till 0708-571543
Parkering finns vid Djurönäsets konferensanläggning,. Man går sedan under stora
vägen i en gångtunnel, ner för backen mot vattnet och tar vänster nere vid Sjökrogen.
Följ sedan strandlinjen tills du kommer fram till stranden.
Med bil tar det ca 40 minuter från Stockholm C (väg 222 förbi Gustavsberg och
Strömma).
Bussar går från Slussen (linje 433/434) och hållplatsen heter Djurönäset.
Lunch och fika tar alla med själv. Ta också med något att sitta på. Till hunden kan
något att ligga på/i tas med. Ta även med vatten för hunden att dricka och kanske
något gott att tugga på. Flytväst får tas med till hundar som inte vill simma.
Ta med mat som flyter (bröd, bullar, torrfoder). Ta även med bollar som man kan
stoppa mat i för att sedan slänga ut.
Lördag 26/8
Samling kl 10.00
Inkallning över vatten. Principen är att hunden alltid ska tänka ”över till andra
sidan” oavsett avstånd.
Vi använder mat istället för apporter för att slippa eventuellt konflikter med
apporteringar som ännu inte är befästa.

Lunch
Vi tränar apportering med tonvikt på avlämningar. Det är inte svårt att få i princip
vilken hund som helt att springa efter föremål. Svårigheten ligger i att lära hunden
att den efter gripandet ska ta samma väg tillbaka och att den vill samarbeta och
lämna apporten i vår hand. När det gäller hundar med stort ägande går det aldrig att
fokusera på jakten efter en apport. Den är naturlig och behöver sällan tränas om
hunden har ett föremålsintresse. Däremot är det viktigt vilken känsla hunden får när
den griper apporten. Målet är att lära hunden att tänka på er så fort den griper
apporten.
Fika
Dirigering i vatten kräver samarbete. Vi lär hunden kommandon som gör att vi kan
dirigera hunden närmre den plats där apporten ligger. Vi kommer under kursen gå
igenom: inkallning, ”spring rakt fram”, ”vänd och spring bakåt”, ”höger” och
”vänster” med hjälp av matskålar.
Dagen avslutas kl 17.00
Söndag 27/8
Samling kl 9.30
Under söndagen arbetar vi i grupper och går mellan olika stationer upplagda utifrån
gårdagen. Vi kommer att med jämna mellanrum samlas och utvärdera vad vi
behöver göra för att möta de mål ni själva satt upp för dagen.
Lunch
Under eftermiddagen jobbar vi med stoppsignal. Syftet med en stoppsignal är att
kunna ge hunden nya direktiv på avstånd utan att behöva kalla tillbaka den. Den är
nödvändig i alla form av apporteringsarbete.
Fika
Dagen avslutas kl 16.00 med en sammanfattning av helgen.

