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m inneehållett
Målsätttningen med
m den här boken
n är att gee hundförraren en vverktygslå
åda att
ta till från
f
de fö
örsta spårö
övningarn
na till gen
nomföran
ndet av dee mest
avanceerade upp
pdrag. Förr att nå deet målet behövs
b
na
aturligtviss instruktioner
för den
n praktisk
ka spårhu
undstränin
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Med
skiftnyyckel, skru
uvmejsel,, slägga, universals
u
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h silvertejp
p kan en
mekan
niker åtgä
ärda de fleesta fel på
å en bil. Spårhundfförarens m
motsvarig
gheter
är kun
nskap om vad lukteer egentlig
gen består av, kunsskap om h
hur hundnosen
är upp
pbyggd, grrundlägga
ande inlärrningsteo
ori, kunsk
kap om fak
ktorer som
m
påverk
kar hundeens konceentration,, och sist men
m inte minst kun
nskap om
m hur
man teestar och mäter vad ekipageet faktisktt kan. Mållgruppen är i första
a hand
motiveerade hun
ndförare som
s
verklligen vill utveckla
u
s själva och sina
sig
spårhu
undar så långt
l
det bara går. Då krävss att man kan
k ”mek
ka” en hel del
själv när
n spårniingen intee fungerarr riktigt. Se
S den hä
är boken ssom din
verktyygslåda. Läs den gä
ärna från pärm
p
till pärm försst, men taa dig även
n tid
att gå tillbaka
t
tiill specifik
ka avsnittt före eller efter trä
äningspasss för att fräscha
f
upp minnet
m
efteersom sm
må detaljerr i hur trä
äningen genomförss kan ha stor
s
effekt på resulta
atet.
hunden och
o luktterna - In
nnehålls
sförteck
kning
Spårh
För attt ge en bä
ättre bild av
a bokenss innehålll har vi kllippt in ru
ubriker occh
underrrubriker från
f
bokeens olika avsnitt
a
needan.
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Spårets längd
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Koppel- och linhantering
Riktningsbestämning
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Upptag med smeller
Tempo i spåret
Arbetstecken
Utrustning för spårhundar
Fokusträning
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Hur bör man kvalitetssäkra?
Behovsanalys och kravspecifikation
Prövningsordningar
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