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At lægge et spor til din hund, er et af det bedste stimuleringsværktøjer du kan
bruge. Hunden er skabt til at bruge snuden og giver den en masse stimuli og hjernegymnastik, som ingen motion kan give. Nogle racer er avlet til denne træningsform og fanger opgaven med det samme, hvor andre lige skal lære hvad dette
handler om. Men alle hunde kan lære det og vil over tid og med tålmodighed, have stor glæde af denne opgave og få en masse selvtillid.
Et spor er et ”Snusespor”, hvor næsen bruges og altså ikke et godbidsspor, som
ikke giver det samme for hunden. Hunden skal være lidt sulten når du starter.
Denne folder giver dig redskaber til at komme godt i gang og udvide opgaven i
det uendelige. Rigtig god fornøjelse 

Mennesket har 5-8 mio. lugtceller med hver 6-8 tråde.
Hunden har 200 mio. lugtceller med hver 100-150 tråde.
Hunden kan arbejde med den samme lugt i lang tid.
Mennesket kan ikke arbejde med den samme lugt i lang tid.
Næsen sidder på hunden; ikke på dig. Stol på hunden.
Langsom hund lugter bedst.
“Læs” din hund mens den arbejder.

Begynderspor
2.

Redskaber:



Fremgangsmåde—Gå sporet:
1.

Tag hunden med ud til Start-stedet i lang line, og sig ordet ”søge”, for at den skal finde
start-pinden med tunen/pølsestumpen. Har den svært ved at finde det, så peg. Men
dette er den eneste gang du må pege

En skov, mark eller eng (haven kan også bruges)

2.

Lad hunden snuse så længe den vil i startstedet og lad den spise tunen/pølsestumpen

Vådservietter eller klud til hænderne

3.

Lad hunden selv snuse videre i sporet, uden at skynde på den. Giv tid. Så længe den
snuser i, eller lige omkring sporet, er alt som det skal være. Pas på ikke selv at træde i
sporet!

4.

Så længe hunden er i, eller omkring sporet, skal du motivere den, ved at bruge ordene
”Jah-jah”, og ”dygtig” når den finder gevinsterne. Kommer den for langt væk fra sporet, siger du et blødt ”nejjjj” og igen ”Jah-jah” , nå den vender snuden rigtigt igen.



En dåse med tun i vand, eller en kogt pølse med kogevandet



Dressurline eller lang line




Fremgangsmåde—sporlægning:


Gå ud, uden hund, med tundåsen/pølsevandet og find dit start-sted.



Find 4 pinde, som ikke knækker så let, på minimum 20 cm.



Stik en af pindene i jorden ved dit start-sted.

5.

Det kan blive svært, når I når ”knækket”, så husk at have tålmodighed.



Læg en lille klat tun/pølse ved pinden.

6.

I fortsætter til sporet er slut og hunden får ekstra ros.



Vend ryggen til sporretningen, så du går baglæns i sporet (sporet må ikke ”forurenes”
af din duft). Dryp lidt tunvand/pølsevand mens du går ca. 1 m. baglæns i sporet.



Læg igen en lille smule tun/pølse, der hvor du sidst dryppede



Fortsæt endnu 1 meter bagud med at dryppe og gentag step 6.



Dryp endnu 1 meter og sæt nu en pind ved dit sidste dryp



Læg en smule tun/pølse ved pinden



Træd et stort skridt (ved større racer) eller lille skridt (ved små racer) til siden og sæt
endnu en pind. Læg en smule tun/pølse ved pinden.
Gentag step 5-6-7-8 & 9



Minisporet er nu færdig. Pas på ikke at gå i sporet.



Sporet skal nu ligge 30 minutter til en start (ved garvede hunde, op til 3 døgn)

Sådan ser et begynder-spor ud:
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Når I begynder at fange ideen og samarbejdet, kan sporet udvides i det uendelige med:
* Sporets hviletid.
* Sporets længde.
* Knæk på sporet.
* Vejret.
* Terrænet.
* Færre ”dryp” og tunklatter

Et andet type spor er ”slæbespor”. Dette kan bruges
når hunden bliver rigtig god. I stedet for tun/pølse,
slæber man et kødben eller et stykke kød efter sig.
Husk at markerer knækkene med en pind

