Ideer til træning af Balbirnies Ice`s første kuld.
”Tanker ved hvalpekassen”
Per og jeg har planlagt et kuld hvalpe med Balbirnies Ice og Brookmoor Flying Phelps af Balbirnie
(kaldet: Greg). Hvalpene forventes her ved månedsskiftet september-oktober 2016. Per og jeg har
gennem et par år haft nogle ideer i støbeskeen. Ideer jeg her vil løfte lidt af sløret for i denne
beskrivelse. I korthed går det ud på at udvikle den apporterende hunds sporingsegenskaber. Vi vil
på et meget tidligt tidspunkt i hvalpenes liv begynde færtprægningen på relevante færtkilder.
Denne prægning vil vi påbegynde inden for hvalpenes første levedøgn, videreføre den og gentage
den gennem de første leveuger. Vi vil gøre det ved at give hvalpene positive oplevelser med de
påtænkte færtkilder. Vi vil ligeledes introducere hvalpene for deres første færtspor inden for de
første leveuger. Med relevante færtkilder mener vi fært, der relaterer sig til deres kommende liv
som apportører. Det vil sige fært af jagtbart fuglevildt - fasaner og ænder. Vi vil prøve at forberede
vores kommende jagthunde mere målrettet på den fært, de senere vil møde som apportører. Vi vil
på dette meget tidlige tidspunkt i hvalpens liv sætte jagtrelevant fært i fokus for de nyfødte
hvalpe. Vi vil med den tidlige introduktion og målrettet færtprægning lægge fundamentet til den
senere sportræning af vores kommende apportører.
Når vi - som apportører - møder op på jagterne, møder vi naturligvis op med veltrænede hunde i
disciplinerne ro på post, ro i skuddet, de knaldapporterer ikke, de markerer, de er diriger-bare. De
er specialister i at apportere de fugle, der falder døde eller døende ned indenfor 50 - 150 m. fra
skytten, men hvordan forholder det sig med vingebrækkerne der falder i samme område, men
som inden for de næste par minutter er 2-400 m væk fra nedfaldsstedet? Hvor mange af vores
hunde kan spore og apportere dem? Tja her vil mange sige: ”Det skal hunden nok få lært sig, når
den først kommer på rigtig jagt”. Det var denne bemærkning fra mig, da jeg refererede en historie,
der fik Per på ideen med, at vi skulle prøve at eksperimentere med sportræning af apportørerne.
Med til historien hører også, at jeg tilbage i start 90’erne brugte min første schweisshund som
apportør på flere Sydsjællandske godser og at han her blev rost af de daværende
herregårdsskytter, når de så ham spore og apportere netop vingebrækkere.
Hvordan skal vi så få denne træning passet/presset ind i det eksisterende træningsprogram? Det
korte svar er her, at det skal vi heller ikke! For mig bekendt er der ingen seriøse trænere, der
begynder at træne systematisk apportering med deres nye lille hvalp, før den er 7-12 måneder
gammel. Netop denne alder - fra 8 uger til 12 måneder - er den periode, hvor
schweisshundeførerne lægger megen energi og tid i sportræningen af deres kommende
schweisshund. Netop i denne periode er hvalpen topmotiveret for en aktivitet som snudearbejde
og sportræning. Netop i denne periode er leg lig med læring. Så det er i denne periode at
sportræningen skal gennemføres. Min nuværende schweisshund var 13 måneder gammel, da han
blev registreret schweisshund. Så evnen til at koncentrere sig om sporingsopgaver, til at fokusere
og fastholde et spor trods distraherende afledende færtindtryk kan sagtens læres og lagres hos
den store hvalp og unge hund. Så netop perioden fra hvalpen hentes hjem og frem til den seriøse

apporteringstræning påbegyndes er ideel til sportræning. Her skal sportræningen ikke presses ind,
den tager ikke tid og kræfter fra apporteringstræningen. Sportræningen kan her ”leve sit eget liv”
uden at forstyrre apporteringstræningen. Dertil kommer, at hvalpen vil opleve, at den nye
flokfører giver spændende, udfordrende og relevante udfordringer, der er med til at sikre og
udbygge det gode forhold mellem hund og fører, som jo altid skal være i højsæde i den
velfungerende ekvipage, uanset hvad bagtanken og det faglige indhold af træningen så måtte
være.
Det er disse ideer, der ligger til grund for den træning, vi vil gennemfører med en hvalp eller to fra
ovennævnte kuld, der fødes her ved månedsskiftet september-oktober 2016.
Det er disse tanker, ideer, og fremgangsmåder - der bruges ved denne træning - vi vil beskrive her
på disse sider i de kommende måneder.

Hilsen HundeNiels

PS! Se også artiklen ” Undgå at din hvalp bliver en robot” på www.balbirnie.dk, da det er så vigtigt
at skabe et godt forhold til den nye hvalp: http://www.balbirnie.dk/stort_smot/artikler/Robot.pdf

