Smeller grunnkurs del 2 (romsøk og søk på kjøretøy)
Instruktør
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Kl.
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Pris medlemmer Stovner Hundeklubb/Ikkemedlemmer/Observatører
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Eva-Doris Halse, autorisert Smeller-instruktør
17.-18. Februar 2018
10.00 – ca. 17.00 begge dager
Klubbhuset, Kløfta
Kr 1 900/Kr 2 100/kr 950
6. Februar 2018

Forutsetninger: Grunnkurset er beregnet for personer som allerede har gjennomført Grunnkurs I - kl.
I - øvelse 1 og 2 og ønsker å komme i gang med trening av de to siste øvelsene i kl. I - romsøk og
kjøretøysøk.
Det forutsettes at ekvipasjen allerede behersker enkelte
kalibrerings- og fokusøvelser
Man må også ha en viss struktur på :
•selve smelleropptaket •hundens markering •lek som belønning
(med leker eller godbiter)
Hundens lyst til å bruke nesen bør på dette tidspunktet være en
godt integrert del av hundens foretrukne atferd.
Generelt: Målet er at hunden fortsatt skal kunne jobbe og prestere
optimalt fordi den har lyst til å løse oppgaven - ikke fordi den må!
Både romsøk og kjøretøysøk setter andre krav til hunden enn baneog kassesøk.
For å lykkes må vi vektlegge nye momenter i trening av hunden - i
tillegg til vedlikehold av markering, konsentrasjon, søkslyst og samarbeid med fører.
Nye momenter for å lykkes vil være å utvikle:
•søkskondisjon - selve søket foregår over lengre tid
•selvstendigheten i søket - søket foregår på lengre avstand fra fører
•motivasjon for å søke - og deretter oppnå belønning
•evnen til å jobbe uten belønning over lengre tid
•evnen til impulskontroll - holde seg til oppgaven og ikke sjekke andre ting
•evnen til å søke på/i fremmed miljø - hunden trenes i å bli mere robust overfor ulike miljøfaktorer
Bindende påmelding til kurset via: http://stovnerhundeklubb.no/aktiviteter/smellerforside/pamelding-smeller/
Velg «Smeller Grunnkurs – Del 2» i listen over kurs og fyll ut dine data. Ønsker du å delta som
observatør, noter dette i fritekstfeltet.

