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Nu var det då äntligen dags att träffa huliganerna i H-kullen igen som hunnit bli lite
drygt 12 veckor redan! Herrljunga BK var utgångspunkten för valpträffen denna gång,
med tillgång till fin appellplan och bra marker precis runt knuten så passade detta
perfekt. De flesta kom på plats under fredagen även om vi var några stycken som
kommit redan under torsdagen och som då passat på att träna och reka lite på
träningsmarkerna...
Efter inkvartering samlades vi i klubbstugan för en liten bit mat, lite kort information
och genomgång av lägret.

På lördagsmorgonen packades de vuxna hundarna med förare in i bilarna
för avfärd mot träningsmarker en bit ifrån klubben medan vi med valpar
förberedde ryggsäckarna för valpövningar på promenadavstånd...
Efter en lagom lång promenad var både vi och valparna uppvärmda och redo för dagens
första övning som tog upp vikten av ett fungerande belöningssystem och att det anpassas
till situationen. Men också vikten av att vi tar en ledarroll i samvaron med hunden med
ansvar att inte bara starta aktiviteter utan också att avsluta och sätta upp regler för
aktiviteterna.
Praktiska övningar med olika typer av belöningsmetoder som jakt- och kamplekar som
belöningsmetod vid önskad hög aktivitets och stressnivå men också belöning med näring
för aktiviteter som kräver koncentration och precision.
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Efter de inledande övningarna var det dags för valparna att visa framtassarna i
arbete med låg nos. Vi hann med en kort genomgång av lite olika metoder för
spårinlärning beroende på hur vi vill att hunden skall arbeta i spåret.
Lite olika varianter på näringsspår med upptag provades med mycket bra
resultat för alla valparna, även på de som aldrig provat på att spåra.

Efter en välbehövlig vila och lunch för både valpar och förare
innan det var dags för dagens andra pass i skogen för valparna.
Eftersom flera haft funderingar på inlärningsordning av arbete
med låg och hög nos var det nu dags att praktiskt prova på
övningar som visar att det faktiskt fungerar mycket bra att
träna dessa parallellt. Dock viktigt att ge hunden rätt
förutsättningar att lyckas med välplanerade och genomtänkta
övningar...
Innan vi avlutade dagens träning fick Kobra och Kylie förevisa
uppletande som färdigt moment men också visa lite olika
träningsmetoder. Dessutom visade Kokos och Chili upp fina
lydnadsprogram för Elitklass...

En lång dag avslutades sedan med många roliga diskussioner
över en mycket god gemensam middag...
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Efter en välbehövlig sovmorgon var det uppsittning i bilarna och
avmarsch ut till träningsmarkerna. För valparna var det fokus på
föremålsintresse samt samarbete där vi blandade teori med praktiska
övningar medan de vuxna hundarna fick nya utmaningar i sökrutan.
Eftersom alla valparna visade sig ha ett mycket bra föremålsintresse
arbetade vi framförallt med olika övningar för att öka valparnas
samarbete och intresse för att komma tillbaka med föremål.
Som avslutning innan det var hög tid för lunch och avfärd tillbaka till
klubben fick alla valparna också prova på att spåra hårt underlag.
Även om vinden bitvis var lite besvärlig var det väldigt roligt att se
hur alla valparna arbetade målmedvetet med låg nos i spårkärnan.
Efter gemensam lunch och avstädning av klubbstugan skildes vi åt för
denna gång...
Tack alla för ni kom och gjorde valpträffen så lyckad!

