
Apport 2 - apportsøk
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Hva jobba vi med i apport 1? 
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- gripe fra hånda og fra bakken
- snu raskt
- holde fast 
- avlevere til hånd
- introduksjon av fjær og pels
- legge på kommandoen apport 
-  generalisere kommandoen til at 

hunden kunne apportere på kort 
avstand uten å ha sett gjenstanden 
bli lagt ut eller kastet

- gripe frivillig fra hånd og fra bakken 
for å få tilgang til avstandsbelønning

Målet for apport 2: 
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- Målet er at hunden kan utføre 
en søkapport uten påvirkning 
der den apporter en eller to 
apporter på et nytt sted 

Apportering krever rett balanse 
mellom engasjement og 
konsentrasjon

Søkapport hel øvelse
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Utdrag av temaer i apport 2? 
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- Fartsøvelser - fart forebygger feil 
- Forskjellige måter å få igang søket 
- Tilpasse typen påvirkning til typen 

hund vi har foran oss
- Kvalitetssikring av apporten
- Lyttetrening (forberedelse til 

apport på skogsfuglprøve eller VK 
og andre situasjoner der hunden 
heller vi gjøre noe annet)

- Fullføre oppgaven
- Hente to apporter etter hverandre

Fartsøvelser
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●Fartsøvelser bygger motivasjon
●Motivasjon forebygger feil som 

bl.a.
○ nøling ved opptak
○ tygging
○ bytting av apporter

Ytelse og arousal 
Yerkes Dodson loven
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● Shape opptak
● Raske vendinger
● Håndtarget                                         

Fart tilbake
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Forkunnskap for fartsøvelsen fra 
medhjelper
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Komme i gang med søket
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●Forskjellige metoder
○ Syn
○ Vind
○ Spontansøk

Hundetyper
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●Den som søker naturlig

●Den som jakter med øynene

●Den som lett mister fokus på 

oppgaven

●Den som heller vil ut i jaktsøk

Synpåvirkning
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Vindpåvirkning
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Kvalitetssikring - Ordforståelse
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Spørsmål? 
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Oppsummering
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● Forkunnskapene fra apport 1 må 
være på plass. Er det noen hull, 
fiks de til neste torsdag 

● Motivasjonen for fart tilbake 
forebygger mange vanlige 
problemer

● Kvalitetssikring øker 
sannsynligheten for at hunden 
apporterer når du ber den om 
det og at den fullfører oppgaven 
før den begynner på neste

● Utvikle apportsøket og tilpass 
metoden etter individet du trener


