INBJUDAN TILL FART-TEST!
Följ med på en spännande och lärorik dag tillsammans med din barbet! I samarbete med
Sörmlands Hundskola anordnar Svenska Barbetklubben en FART-testdag i höst.
Dag:

Söndagen den 8 oktober eller lördagen den 21 oktober 2017

Tid:

Samling kl 9.00

Plats:

Sörmlands Hundskola, Björkbacken, Gryt, 642 95 Flen

Logi:

Vid behov kan övernattning ordnas i närheten. Meddela om du vill
övernatta så förmedlar vi förslag. Det finns möjlighet att ställa upp husbil.
Ta med egen lunch som inte behöver värmas! Fika och kaffe finns på plats!

Pris:

700 kr/ekipage som betalas på plats direkt till arrangören.
OBS! Ta med hundens registreringsbevis!

Anmälan:

Genom mail till gudrun@rohdin.com eller tel 0708-571543 senast den 15
augusti. Ange vilken av dagarna som du vill gå. Om det inte spelar någon
roll för dig vilken av dagarna du kan vara med ber vi dig meddela det också.
Anmälan är bindande. Vid förhinder kan dock platsen överlåtas till annat
ekipage.
Medlemmar i klubben har företräde till platserna. Medlemskap går
självklart att lösa i samband med anmälan.

Det finns bara plats för 5 hundar per dag så skynda att
anmäla!

Vad är ett FART-test?
FART står för Fågelhundens ARbetsTest. FART-testet är ett speciellt verktyg för att
utvärdera fågelhundens egenskaper i form av tillgänglighet, kreativitet, ihållighet,
nosarbete, efterföljande, gripande, behållande och dådkraft. Allt protokollförs och
ägaren får under testets gång konkreta tränings- och hanteringsråd specifikt utifrån
hundens förutsättningar. Hundar som är mellan 6-12 månader gör testet utan sista
momentet där mod/dådkraft testas. Hundar som är över 12 månader gör hela testet.
FART-testets målsättning:
att utan krav på förkunskaper eller träning få fler hundar funktionsprövade på ett mer
standardiserat sätt än vad jaktprov ger vid handen.
att vara ett verktyg som på ett lättillgängligt och opretentiöst sätt ger hundägaren
kunskap om individens förtjänster och brister med tanke på framtida hantering och
utbildning.
att fokusera på hundens positiva engagemang, socialt och bytesinriktat.
att kartlägga icke önskvärda beteenden som stress, rädslor och aggressioner.
att redovisa önskvärd intensitet och balans mellan mentala funktioner, individens
faktiska testresultat.
FART-testets olika delar
Först testas hundens tillgänglighet. Testledaren går iväg med hunden från hundägaren
och förhåller sig först neutral. Testledaren går ett varv, tar sedan kontakt med hunden
genom godis och uppmuntran. Man fortsätter sedan med en del hantering av hunden
och avslutar med att presentera det föremål som kommer användas i nästa moment –
kastar iväg en dummy som hunden får hämta in.
Sen går man vidare till den andra teststationen som är buren. Här sätts hundens
kreativitet på prov. Testledaren leker med en dummy medan hunden tittar på. Sedan
släpps dummyn i en bur som har tre olika öppningar. En stor bred öppning i framkant av
buren, en smalare helt öppen ingång i bakre kanten av buren och på sidan finns en täckt
galleringång. Målet är att se dådkraft och vilja att forcera hinder för att ta bytet.
Momentet utföres fyra gånger och för varje gång som hunden tar sig in i buren stänger
man för den ingången för att se hur hunden löser problemet och nästa gång väljer en
ingång som är öppen. Sista gången lämnar man alla ingångar öppna och får då se vad
hunden minns av hur den gjort vid sina tidigare försök.
Den tredje teststationen är bläckfisken. Här testas hundens förmåga till efterföljande,
gripande och grepp. Hundägaren och hunden placeras utmed en väg där ett föremål
(bläckfiskliknande) sitter fast i en lina som är 70 m lång. Man står ungefär i mitten av
sträckan. Bläckfisken kommer sedan att passera hundekipaget i fart. Målet är att se
hundens förföljande och grepp.
På den fjärde teststationen - gropen - testas hundens förmåga att använda sin nos.
Testet går ut på att hunden kommer få tre olika försök på sig att hitta ett föremål, en
liten dummy. Man vill nu se om hunden använder sin näsa samt bedöma hur bra

sökmönster hunden har. Tidigare uppgifter har gått ut på att använda synen. Föremålet
kommer att kastas/läggas vid en speciell plats, en stubbe framför och bakom stubben är
en hink nedgrävd i marken och övertäckt med granris. Första gången kastas föremålet ut
nära stubben, hunden släpps iväg för att hitta föremålet. Andra gången visar testledaren
föremålet för hunden, går iväg med det, bollar lite med det vid stubben, stryker det på
stubben och släpper det sedan i hinken. Hunden ska nu dels lukta sig till föremålet samt
även stoppa ned hela huvudet i hinken för att fiska upp föremålet och sedan komma in
med det. Sista gången testar man hundens förmåga till att lagra en minnesbild. ”Var
hittade jag föremålet sist. Ligger det kvar?”. Nu visar alltså testledaren föremålet för
hunden, går iväg till stubben, leker med föremålet vid stubben, stryker det på stubben –
men – tar med sig föremålet tillbaka gömt i sin ficka. Hunden skickas iväg. När hunden
sökt av området och visat att det inte ligger något föremål där kastas föremålet ut så att
hunden får komma in med det.
På den femte och sista stationen testas hundar (som är över 1 år) för mod och
dådkraft. En släde med en storögd gubbe som är målad på en skiva närmar sig sakta
hunden och man ser hur den reagerar. Försöker den fly? Vill den angripa gubben?
Engagerar den sig i det som kan utgöra ett hot? Man ser till att varje hund får avreagera
sig ordentligt innan man lämnar gubben. Gubben prepareras med korv så när hunden
fått passera den gång efter gång så brukar den till slut älska den konstiga gubben med
stora ögonen…
Mellan varje aktivitet bedömer man också hundens förmåga till passivitet.
Efter varje genomfört FART-test samlas alla deltagarna i klubbhuset och går igenom
hunden som just testats. Ett protokoll fylls i av testledarna som hundägaren sedan får
med sig.
På en dag hinner 5 hundar testas. Alla deltagarna går med på varje hunds testrunda och
det är oerhört intressant att se hur olika individer de är. Medan varje hund går sin runda
tillsammans med testledarna och åskådarna ligger de andra hundarna kvar i sina bilar
och väntar på sin tur.
Länkar med mer information, bilder och filmer om testet:
http://retrievertraining.wix.com/sormlandshundskola#!fart/cjg9
http://holmstorp.bloggagratis.se/2010/06/14/3115009-fart-fagelhundens-arbetstest/
http://www.pesojo.com/?page_id=153

