
Apportering

Thomas Stokke 2022

Tema

Thomas Stokke 2022

Hvordan lære inn rett fra starten 
og forebygge problem

Problemløsning - 3 vanlige 
problem

Om apportering
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● Trinn for trinn innlæring
● Fokus på engasjement og konsentrasjon
● Bygger på forkunnskaper som

○  konseptet “å gjøre for å få”
○ Tilby atferd 
○ Gode belønninger
○ Forståelse for belønningsmarkør 

(klikker) 
○ Omvendt lokking

● Hunden skal jobbe for en belønning som 
er mer verdifull enn apporten

To grunnøvelser
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1) Gripe fra bakken, klikk for 
a) opptak
b) rask vending
c) bære (med omvendt lokking) 
d) avlevering til hånd 

2) Gripe fra vår hånd
a) gripe under bevegelse
b) gripe stillestående
c) gripe sittende
d) holde fast (med omvendt lokking) 
e) avlevere til hånd 



3 vanlige problemer: 

Thomas Stokke 2022

1) Hunden skifter grep eller  
tygger på apporten

2) Vil ikke gripe eller nøler når det 
er vanskelig miljø

3) Vil ikke ta eller nøler når det er 
fjær/fugl/vanskelig gjenstand

Problem 1: Tygging
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●Jobber hunden for 
belønningen? 

●Har hunden et tydelig mål 
med apporten?

● Er hunden konsentrert om 
oppgaven? 

●Har du gått for fort fram? 

Problem 2: 
Vil gjøre noe annet i 

vanskelig miljø
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●Hvor høy verdi har du 
bygget opp for frivillig 
opptak? 

●Hvor lang er latenstiden 
når du trener? 

●Har hunden lært å jobbe 
for avstandsbelønninger? 

●Har du hunden i rett 
modus? 

Problem 3: 
Nøler når det er fjær 
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●Har hunden lært å gripe 

andre ting raskt? 

●Har du hunden i rett modus 

når du trener? 

●Når åpner hunden 

munnen? 



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

Sett hunden i rett modus
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Apportering krever både 

● Dyp konsentrasjon og 
● Høyt engasjement 

Øv inn startrutiner som 
setter hunden i rett 
modus

Shape opptak fra bakken
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Plukke opp, snu, hold
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Holde fast for å få 
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Gripe - karusellen 
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Ta tak i apporten før takk
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Holde fast med omvendt lokking
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Jobbe for avstandsbelønning 1
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Jobbe for avstandsbelønning 2
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Introdusere fjær
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Oppsummering
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● Bruk tid på det grunnleggende
● Bygg opp gode belønninger 
● Belønninger i fartsretningen
● Bygg verdi og forståelse for alle 

deler
● La hunden alltid gripe aktivt 

(ikke trykk apporten mot hunden)
● Ikke la hunden ha gjenstander i 

munnen som den ikke håndterer 
korrekt

● Jo mer du deler opp øvelsen i 
små deler, desto mer nøyaktige 
kriterier  kan du ha

Spørsmål? 
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