Personspår
Enkla grunder av Mikael Wilmarsgård

Vad är personspåret för
hunden?
 Innan vi tränat hunden till något så kan vi
konstatera att hunden har ett välutvecklat luktsinne.
Om hunden inte hittar ett spår eller i spåret så är det
troligtvist motivationen eller förståelsen som vi har
för lite av, inte doft.
 En hund vittrar (nosen i vanlig höjd och luktar) mer
gärna i regel än att gå med nosen mot marken.
 Att spåra är naturligt för hunden, att personspåra är
inte naturligt.

Hur kan man motivera
hunden att spåra?
 För att hunden ska följa ett spår så behöver spåret betyda
någonting för hunden. (intressera hunden på något sätt)
 Det första jag tänker på är vad ska det spåra till, vad är
det för mål? (slut)
För många hundar är leksak som en boll eller liknande
ett bra slut, för de som inte vill leka så är mat av något
slag helt ok.
 För att få hunden att gå med nosen mot marken samt att
få hunden noggrann så använder jag mig att föda i
spåret. (godis)
 Det jag vill är att hunden ska lukta som om den försöker
läsa varje fotsteg.

Träning från början
 Jag börjar med att lära hunden att i doften så finns
det fördelar. Att i doften så kan du hitta godis enkelt
berättat.
 Genom att starta med att lära hunden detta så får vi
fram ett intresse samt att vi kan se hur väl hunden
försöker hålla sig inom doft området.
 Denna övning gör jag alltid innan jag fortsätter
träningen med ett träningsekipage.

Spårrutan
 Hunden sitter vid X och
föraren står bredvid, rutan är
ca 1kvm stor och vi har
trampat överallt på den ytan.
 Det svarta i rutan är godis
som vi lagt ner.
 Vi sätter hunden och ger
varsågod eller säger spår.
 När vi tycker att hunden är
klar så bryter vi hundens
spårande med exempelvis
lek. Den behöver inte hitta
allt godis.

 Det vi har som målbild är att
hunden tydligt visar vart
kanterna är på rutan, med
andra ord att den inte går
utanför doftområdet med
nosen och letar.

Spårrutans form
 Ändra gärna formen på
rutan och se att hunden
verkligen jobbar innanför
doftområdet.
 Om hunden verkar
förvirrad i vad den ska
göra eller vart den ska leta
så hjälp den in i rutan
igen och låt den leta sig
fram till rätt genom att
hitta godiset som ligger
där.

Startspåret

 För att underlätta för hunden att förstå att den ska undersöka
fotspåren är att gå tätt ihop med fötterna. Där tårna slutar
börjar hälen steg.
 Födospår (godis i spåret) variera mellan en sträcka utan godis,
en sträcka med godis osv eller tvärt om.
 Lägg godis i var 3-5 fotsteg och variera mellan vänster sida och
höger sida.
 Låt spåret vara fritt från godis minst två meter ifrån slutet.

Hur lägger man spåret?


Man behöver inte åka ut i skogen för att spåra, det går utmärkt att spåra
på vanligt gräs som finns lite överallt omkring oss.



Hitta en startplats, markera gärna ut den så man lätt hittar den igen.



Hunden ska inte följa med fram när man lägger spåret, den kan ligga en
bit ifrån eller vara kvar i bilen eller hemma.



Hur ni går är inte så viktigt, men det är bra med att börja med raka spår.



Tänk på att hunden ska spåra från gammal doft mot ny så när ni lägger
spåret så behöver ni gå iväg ut från spåret när ni går tillbaka. Spåret är
enkelriktat med andra ord.



Spårets längd är valfri, men överdriv inte innan hunden verkligen förstår
vad personspår är. Börja med 10-50 meter.

Att tänka på


Hunden har vi sittandes precis vid spåret och startar hunden med ”spår” eller
”varsågod”.



Om hunden kommer av sig under spåret, ge den några sekunder att hitta tillbaka
till uppgiften, annars visa spåret och upprepa ”spår” eller ”varsågod”



Tänk att hunden ska dra er fram i spåret, gå bakom, börja med koppel och håll er
bakom hunden.



När hunden hittar slutet, lek gärna överdrivet mycket. Det är viktigt att hunden inte
fortsätter att spåra efteråt. Då är det svårt för hunden att förstå när den ska jobba
och inte jobba.



Spåret är generellt enklast för hunden om det är ungefär 40 minuter gammalt. Lek
gärna med liggtiden på spåret när den börjar förstå vad personspår är.



Tänk på att det vi lägger i slutet som hunden ska få (godis, leksak) inte ligger för
synligt för hunden så den släpper spårandet och springer fram till den i onödan.

