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FELTSØK
HVA ER FELTSØK

La oss si at man går på kryss og tvers i et område og plukker bær. Mens 
en har stått bøyd har bilnøklene, eller lommeboken falt ut av lommen. 
Det er et virvar av spor inne i området, så det er ikke mulig for hunden å 
følge sporet. 
Da trenger man en hund som kan søke felt, og kan finne gjenstandene. 

Når en snakker om feltsøk, tenker en først og fremst på de felt man 
finner i en konkurranse eller brukshund prøve. 
Med felt menes et firkantet område på 50x50 meter som er merket av i 
hjørnene. I dette område befinner det seg 4 gjenstander som ikke hører 
hjemme i naturen. Disse gjenstandene skal hunden finne og apportere til 
eier innen 5 minutter. På grunn av tidsfristen ønsker man at hunden skal 
søke i ganske god fart, og systematisk, og at hunden lar seg styre i feltet. 
Eier har kun anledning til å bevege seg langs den ene siden av feltet, og 
har ikke lov å gå inn i feltet selv. Fører skal fra grunnlinja, (som er den 
siden eier kan bevege seg på,) styre hunden i feltet.

*Det er også andre former for felt, hvor en ønsker at hunden skal søke sakte og  
metodisk, og hvor tid ikke er så viktig. Dette gjelder trening av enkelte  
tjenestehunder, som for eksempel politihunder. Her er det ikke ønskelig at hunden  
rører gjenstandene. Gjenstandene kan være sprøytespisser eller annet som kan  
være farlig for hunden. Dessuten kan hunden ødelegge bevis ved å ta i dem. 
Disse hundene lærer å påvise gjenstanden på en annen måte: enten ved å bjeffe  
eller sette seg ned, eller ved å legge seg ned, alt etter hva som er ønsket  
markerings- form for hunden. 

Her tar jeg kun for meg feltsøk for konkurranse og som en aktivisering. 

Som en oppsummering kan en si at feltsøk betyr at hunden leter etter 
gjenstander, uavhengig av spor, i et gitt område. 
Vanligvis ønsker man at hunden søker på overvær, altså med en høy 
nese, og i ganske god fart. 

HVORFOR FELTSØK

Feltsøk utfordrer hunden både fysisk og psykisk.
Hunden lærer å jobbe selvstendig. 
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Samtidig lærer hunden å samarbeide og følge førers anvisninger Hunden 
får bruke nesen, og den får utløp for sin fysiske energi. 

Det er en fabelaktig aktivitet og nyttig trening for en hver type hund. 

Hunden oppfatter vår verden mye gjennom den informasjonen 
luktesansen forteller den. Å bruke nesen er et meningsfullt og 
tilfredsstillende arbeid for hunden. 

Aktiviteten kan være med på å redusere problematferd grunnet 
understimulering. 

Man kan lære inn felt som en ren aktivisering for hunden, da går 
innlæringen ganske kjapt. Skal man derimot konkurrere, vil det kreve en 
del mer planlegging og omtanke for å få fram en god feltsøkhund. 

Har man planer om å konkurrere i bruk, så finner man feltsøk som en av 
øvelsene hunden må kunne i klasse B og A. (den letteste prøven er D, 
så C og til slutt B og A som den høyeste klassen.)
Skal man konkurrere i RIK (internasjonale brukshundprøver), er feltsøk 
en av øvelsene.
 

FORHÅNDS KUNNSKAPER

For dem som ønsker å konkurrere, bør en korrekt apportering være inne, 
før en begynner med feltsøk. 
Det er for sent å begynne med korrigering når hunden kommer med en 
gjenstand: f.eks begynne å korrigere den for å sitte skjevt, eller at 
hunden tar en for vid bue bak fører når den går inn på plass med 
gjenstanden. Da vil man miste muligheten til å belønne at hunden fant en 
gjenstand i feltet. Derfor må hunden på forhånd ha en korrekt 
apporterings innkomst. Dette blir bedømt på lik linje med apportering i 
lydighet.

For dem som ikke har tenkt å bruke feltet til noe mer enn en aktivisering, 
holder det at hunden villig kommer med gjenstanden. 

Videre må hunden være løs under feltsøket. Derfor må en ha inne en 
god innkalling av løs hund før en begynner. 
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HVOR TIDELIG KAN EN BEGYNNE

Enkelte hunderaser apporterer naturlig fra de er ganske små. Valper som 
har apporten inne, kan begynne å lære en enkel form for felt. Men da 
lager man et minifelt, på bare noen ganske få meter, for eksempel 4x2 
meter. Her blir det viktigst å lære hunden prinsippet og det å bruke nesen 
i forbindelse med apporteringen. 
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GENERELT

HVILKE TYPE GJENSTANDER

På konkurranse får man gjenstander som for eksempel: 
hanske, lommebok og lignende som ikke tilhører eier. Altså gjenstander 
som det lukter et fremmed menneske av. 

Man skal ikke få gjenstander som: apportbukk, bringkobbel (bringkobbel er et 
bitt som brukes i rundering.) eller metallgjenstander på en konkurranse. 

Jeg vil like vel anbefale å variere 
type gjenstander mest mulig. Bruk 
fantasien! Bruk gjerne sokker, 
barnesko, oppvask - kost, 
dropseske, brille- etui, nøkkel- 
knippe, lærbelte, lue, en bit av en 
hageslange, sjokoladepapir, 
sammenknyttet plastpose, 
armbandsur som ikke går lenger, 
gammel mobil,  liten brusflaske osv. 

Ikke bruk for store gjenstander som er for lett å se.

UTSTYR

1. 
Man bør alltid ha med vann på trening. 
2. 
Noe hunden kan drikke av.

Man kan gjerne lære hunden å drikke av en bæsjepose, eller skaffe seg 
en sammenleggbar vannskål som ikke tar så mye plass. 
Ikke la hunden drikke av vanndammer under trening, det vil gi poeng- 
nedsettelse. Lær hunden at den får vann hos deg. Avbryt hunden om 
den prøver å drikke av vannpytter, mens dere trener.

3. 
Man trenger selvsagt gjenstander som hunden skal finne. Til å begynne 
med holder det med en gjenstand, men etter hvert trenger man flere. 
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Husk å variere type gjenstand, ikke ta med samme gjenstanden hver 
gang. Dette er viktig, for ellers vil hunden lære at den bare skal se etter 
den spesifikke gjenstanden. 
Det kan være lurt å ha med flere gjenstander også i begynnelsen, og alt 
tidlig begynne å variere type gjenstand. 

4. 
Godbiter trenger man selvsagt og gjerne en leke. 

5. 
Skal man konkurrere, bør man skaffe seg tjenestedekken, eller en 
trekant dekken på hver side av hunden. 
Dette er samtidig en beskjed til omgivelsene som ser at hunden er løs, 
om at hunden er på jobb, og under kontroll. Det er derfor viktig å ta av 
tjenestedekkenet eller trekanten straks treningen er over. 

6. 
Det kan være lurt for de som har tenkt å konkurrere, å ha med seg 
merkeband til å hjelpe seg. (Merkeband kan lages av en bærepose som 
er klippet opp i strimler. ) Hvordan disse kan være til hjelp, vil jeg komme 
tilbake til senere.

BEGREPS FORKLARING

Felt : et merket område på 50x50 meter. Dette kan befinne seg på alle 
typer underlag, og i flere forskjellige typer terreng. I 
dette området blir det lagt ut gjenstander som hunden 
skal finne.

Legge ut et felt: 
Betyr at man tråkker tett over et område i sikksakk slik 
at det ikke er mulig å følge noe bestemt spor, og at man 
slipper/ kaster fra seg gjenstander på det overtråkkete 
området.

Overvær: Man sier at hunden går på overvær når den ikke følger 
sporene langs bakken, men følger luktpartiklene som 
svever i luften. Overvær er ønskelig søkemetode i et 
felt.

Søke: Lete ved hjelp av luktesansen.
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Synspåvirkning: Hunden får se at vi legger ut feltet og ser at 
gjenstandene kastes ut. 

Grunnlinje: er den siden av feltet som fører har anledning til å 
bevege seg fram og tilbake på, og som hunden sendes 
inn i feltet fra. 

Korridor: Man kan si at konkurransehunden søker i korridorer. 
Man deler opp feltet i mindre striper som søkes ut helt 
til endes og tilbake igjen, før man sender hunden ut i 
neste stripe, eller korridor. 

FINN RIKTIG BELØNNING

Som alltid under hundetrening er det å finne gode og riktige belønninger 
for den enkelte hund, helt avgjørende, for et godt resultat. 
Gi deg tid til å lete fram en type godbit som din hund virkelig liker. 
Men ha i tankene at en pesende, sliten hund lett kan sette tørre godbiter 
i halsen. Prøv å finne fram til myke godbiter som er lette å svelge. For 
eksempel: karbonadebiter, fiskepudding, pølse, ost, stekt kyllingkjøtteig, 
vafler.. 

Er det en svært kresen hund, som ikke ser den store verdien i godbiter, 
kan en lete fram til en leke som hunden liker. 

Husk at godbiter eller lekene som en finner fram til, ikke bør brukes 
utenom treningen så ikke hunden går lei. Det er viktig at hunden ser 
sammenhengen mellom godbiter og trening.

Obs! Unngå å leke med gjenstandene hunden finner i feltet. Det vil 
kunne fremme tygging på gjenstanden. Det hunden finner i feltet, skal 
brukes som et byttemiddel for enten godbiten eller yndlingsleken. 

Husk at belønningene skal komme sammen med ros. Det er utrolig viktig 
at man roser og forteller hvor flink hunden er.

Gjør belønningen variabel og spennende: 
Kast den opp i luften, eller litt i terrenget bak deg. (Ikke inn i feltet.) 

OPPVARMING OG STRETCHING
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I den første innlæringen er det ikke så viktig med oppvarming og 
stretching, ettersom det ikke blir så mye løping for hunden. 
Men etter hvert som hunden får taket på øvelsen og søker hele feltet, blir 
det mye løping for hunden. 

For å minske risikoen for skader når hunden løper i terrenget, er det lurt 
at man varmer opp hunden på forhånd så muskulaturen er myk og mer 
elastisk. 

Etter endt treningsøkt bør en ikke sette hunden rett inn i bilen eller binde 
den til et tre. Det vil ikke muskulaturen ha godt av. Gå litt med hunden så 
hunden får ut melkesyren av musklene og får roet pusten ned igjen.

Ha med vann og tilby hunden drikke. 

Jeg vil anbefale at man enten 
låner eller skaffer seg en bok om 
stretching, og at man faktisk 
hjelper hunden å strekke ut etter 
øvelsen. (Husk stretching skal aldri 
gjøre vondt, og husk bare rolige 
bevegelser.)

TIPS

I begynnelsen kan det være vanskelig å  
beregne på øyemål hvor langt 50 meter  
er. 

En grei måte å finne det ut på er å skaffe seg en hyssing som er 50 meter. Bind  
hyssingen i en gren, stikk en pinne inn i midten av rullen, så den glir lett rundt og gå  
ut hele lengden av hyssingen. Da får man se ganske så nøyaktig hvor langt 50 meter  
er. 

En annen måte en kan gjøre det på, er å måle ut hvor lange skritt en tar  
gjennomsnittelig, og regne ut hvor mange skritt en må gå for å komme til 50 meter. 

Etter man har gjort dette noen ganger, får man et ganske godt øyemål. 
Men det kan være lurt å sjekke eget øyemålet i blant så en ikke brenner seg. 
Særlig gjelder det de som har tenkt å konkurrerer. Hvis en har for kort øyemål, vil en  
kanskje lære hunden å bare søke ut til 40 meter. Da kan en oppleve at  
konkurransefeltet da er dypere enn det hunden har lært å handtere. 

Det er bedre å lære hunden å søke noen meter lenger enn noen meter kortere enn  
50 meter.
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Å BRUKE SAMME FELT

Det en må være klar over når en legger ut felt, er at gjenstanden som en 
legger fra seg på bakken både har en egenlukt, og lukt av personen som 
har holdt i gjenstanden. Når gjenstanden er i kontakt med underlaget, 
smitter disse luktpartiklene over til underlaget. Slik vil det ligge lukt etter 
gjenstanden som har ligget der, lenge etter den er fjernet. 

Det er viktig å være klar over dette når man legger ut felt. 

Jeg har sett at mange legger ut samme felt til flere hunder. Dette er 
dessverre også ganske vanlig på konkurranser. Dette gjøres trolig på 
grunn av enkelhetshensyn eller på grunn av plassproblemer. 

Problemet med å legge ut samme felt til flere hunder er at det er praktisk 
talt umulig å legge gjenstandene på nøyaktig samme sted. 
Hund nr. to vil kjenne lukten av hvor den andre hunden sine gjenstander 
har ligget, og den vil snart oppdage at det ikke er noen gjenstand der. 
Denne erfaringen vil resultere i mindre grundighet og at lukter som er 
svake kan bli oversett. 

Derfor mener jeg det viktig at en ikke lar flere hunder bruke samme felt.
En bør heller ikke la samme hund bruke samme felt flere ganger, om det 
da ikke er flere dager (helst en ukes tid) i mellom. 

Jeg vil anbefale at en legger opp et felt til hver hund.
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OM FELT SOM REN AKTIVISERING

Om en ikke har planer om å konkurrere med hunden i framtiden, men 
bare vil bruke feltsøk til å aktivisere hunden, kan en gå fram på en 
raskere og enklere måte når en skal lære inn feltet, enn det en må om en 
vil konkurrere. 

Da er det ingen som skal bedømme, og det er ikke noe tidspress.

Denne type feltsøk er ganske raskt å lære inn, og den er mye lik den 
feltsøk - typen som tidligere ble brukt på prøver og konkurranser.
 
Hunden vil jobbe langt mer selvstendig på denne måten, enn på dagens 
konkurranse felt. Dette er en flott måte å aktivisere hunden på. 

OM KONKURRANSEFELT

Har en planer om å delta på prøver og konkurranser med felt, må en 
tenke i gjennom og planlegge øvelsen mer omhyggelig, for å få best 
mulig resultat. 

Er en nøye i innlæringen, vil en få en hund som både er lydhør og lar seg 
styre i feltet, noe som gjør at en får et systematisk fint søk på hunden. Å 
være systematisk er en nødvendighet for å søke over hele område på 
fem minutter.

HVORFOR DIRIGERE HUNDEN I FELTET

Det enkleste er å lære hunden å søke over hele feltet på egenhånd, uten 
noen form for dirigering. Bortsett fra å styre den inn i feltet igjen om den 
forviller seg ut av feltet. 
Dette kan man gjerne gjøre om en ønsker å bruke feltsøk som en ren 
aktivisering for hunden. 

For en del år siden var også dette den vanligste formen for konkurranse 
i (tror det skal være en preposisjon her??)felt. Man lot hunden søke hele 
området på egenhånd. (byttet om ord)
Jeg synes personlig at det er en grei søksmåte å la hunden søke helt 
selvstendig i feltet. 
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Men det er ikke til å komme fra at om en skal tilpasse seg dagens 
konkurranser og de nye reglene, må hunden kunne styres i feltet best 
mulig, for å kunne få topp poeng.   

Det man ser når en lar hunden søke på helt eget initiativ, er at hunden 
ikke alltid får med seg hele feltet. Er deler av feltet i en annen type 
terreng, eller om en skogsvei krysser feltet, ser man gjerne at hunden 
kutter ut de områdene av feltet. Selvsagt kan en lære hunden å forsere 
slike hinder, men når hunden selv skal styre søket, får man ikke den 
systematiske letingen som man er ute etter. Da kan deler av feltet ofte bli 
oversett. 
Hunden forviller seg også lettere ut av selve feltet, og en bruker mer tid 
på å få hunden inn i feltet igjen. Og når tid er et vesentlig, er dette svært 
uønskelig. 
På konkurranser er det ønskelig at man har kontroll på hunden under 
hele søket og kan styre hunden dit man vil. 

Å STYRE EN HUND I FELTET

Noe av det som krever mest omtanke i innlæringen av konkurransefelt, 
er nettopp det å få hunden til å søke akkurat der en ønsker, slik at man 
kan legge opp søket strukturert. 

Det som er viktig å tenke på alt tidlig i feltsøktreningen, er å peke ut 
retningen en ønsker at hunden skal gå i. Denne må pekes ut slik at 
hunden tydelig kan se og følge hånden vår. Vi må altså ned på hundens 
nivå, og la hånden komme så langt ut at hunden kan følge retningen til 
hånden.

For at vår peking i det hele tatt skal ha noen betydning for hunden, er det 
viktig at gjenstanden faktisk befinner seg i den retningen vi peker. Slik 
lærer hunden at der vi peker er det også en gjenstand. 

Dette betyr ikke at hunden ikke skal bruke nesen. Den må selvsagt også 
bruke nesen for å finne gjenstanden, men vi peker ut retningen hvor den 
skal lete. 

I begynnelsen bør en alltid peke rett fram og ha gjenstandene rett fram 
for eier i feltet.  
Hunden skal lære seg å gå bent ut helt til de 50 meterne ut i feltet, ta en 
liten bue der ute og returnere til fører. Føreren bør i mellomtiden ha flyttet 
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seg ca 10 meter, slik at hunden nå søker over et nytt område enn det 
den gjorde på vei ut. (Se tegning.)

Hunden skal søke hele veien ut og tilbake til føreren.

Det er viktig å ha dette klart for seg når en skal legge opp treningen. Jo 
mer nøyaktig en er med at gjenstanden befinner seg bent fram fra der en 
sender hunden, jo dyktigere blir hunden til å gå rett ut. 

GODE TIPS 

Man kan allerede fra begynnelsen av, og så ofte en har anledning, bruke 
andres gjenstander. Slik vender hunden seg til å hente gjenstander som 
lukter av andre personer. Når en bruker andres gjenstander, bør en ikke 
berøre dem selv, men eventuelt bruke oppvaskhansker eller lignende når 
en legger ut feltet. 

Så ofte en har anledning bør en få andre til å legge ut feltet for seg. Slik 
blir hunden vant med andre sin lukt i feltet. Bruk gjerne flere personer, og 
etter hvert også andre hunder, til å tråkke over feltet. På denne måten 
blir det et virvar av spor fra forskjellige personer og hunder.
 
Det er ikke noen krise om man må trene alene. Men det kan være lurt å 
bruke andre når man har anledning. Eventuelt kan man få hjelp i en 
hundeklubb.
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INNLEDNING TIL FELTSØK

GENERELL INFORMASJON

Enten man skal konkurrere ,eller kun ønsker å bruke felt som en 
aktivisering, er begynnelsen mye lik. Derfor skriver jeg om begge typer 
felt på en gang. Innimellom gir jeg noen kommentarer om hva som 
gjelder konkurranse og hva som gjelder aktivitetsfelt. 

Senere skriver jeg mer spesielt om konkurranse og aktivitetsfelt. 

LUFT HUNDEN

Før hver treningsøkt er det viktig at man tar seg tid til å lufte hunden, så 
en ikke risikerer at hunden er trengt mens den trener. En hund som gjør 
fra seg i feltet, vil få trekk i poeng. Det er derfor viktig å la det bli en vane 
at hunden går på do før man begynner å trene. 

Det er ubehagelig for hunden å jobbe mens den er trengt. 

Å APPORTERE GJENSTANDER I TERRENGET

Begynn som en vanlig apporteringsøvelse. La hunden sitte på din 
venstre side. Be den sitte og bli, mens du kaster ut en gjenstand i 
terrenget mens den ser på. 
Send ut hunden og la den komme med gjenstanden. Husk stor 
belønning, og oppfør deg som hunden har gjort noe helt fantastisk. Det 
er viktig å vise glede og virkelig berømme hunden på tidlig stadium. Da 
får hunden en positiv følelse og tro på at dette får den til. 

Jeg går altså her ut fra at hunden fra før kan øvelsen apport. Dette er en 
forutsetning. 
(For dem som kun ønsker felt som en aktivisering holder det at hunden 
villig kommer med gjenstandene her.)

Ha med feltsøk- gjenstander mens dere går på tur, og underveis på turen 
kaster man ut en gjenstand som beskrevet ovenfor. La det være en ren 
apporteringsøvelse. 
Her er altså målet at hunden skal lære seg apportering / hente 
gjenstander fra terrenget. 
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Har hunden problemer med dette, tar man den samme gjenstanden til 
stedet der en normalt trener apportering, og prøver det samme der. Har 
hunden fortsatt problemer, prøv en annen gjenstand. 

Apporterer hunden derimot gjenstanden på vanlig apporterings - område, 
men får problemer når den tas ut i terrenget, kan en begynne i et område 
med lite terreng: en plen, et beite eller i lav høyfjells - lyng. Tren gradvis 
hunden til å apportere i forskjellig type terreng. 

STÅ BUNDET UTEN Å STRESSE

Er eier alene om å trene hunden, bør man lære hunden at en kan gå fra 
den bundet, uten at det blir noen panikk eller angst av den grunn. 

Er hunden stressa eller redd, blir den lite motivert til å jobbe og vil få 
problemer med å konsentrere seg. 

Bind hunden og stå rett utenfor hundens rekkevidde av bandet og vent til 
hunden roer seg. I det hunden er rolig, roser du og går tilbake til hunden. 
Deretter gir du godbit og klapp. 
Gå litt lenger i fra og så tilbake straks hunden er rolig. Ros og klapp. 
Straks hunden bjeffer og stresser, snur du ryggen til den og er helt 
passiv. Først når hunden tier stille, tar fører kontakt og roser. 

Slik lærer den å være rolig selv om fører er utenfor rekkevidde. Man 
arbeider gradvis opp hunden til å tåle at man går lengre og lengre i fra, 
for å legge ut felt.

Å LEGGE UT EN GJENSTAND

Etter hvert ber en hunden sitte, mens man 
selv går i sikksakk ut i terrenget. En legger 
gjenstanden fra seg, kanskje ned i lyngen eller 
under en busk, mens hunden  ser at det 
gjøres. Hunden skal hele tiden kunne se deg 
tydelig, og man går ikke lenger vekk enn at 
hunden greier å bli sittende. 

Gå tilbake til hunden og oppmuntre den til å 
finne gjenstanden. Det fleste hunder vil synes at dette er kjempemoro. 
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De liker å lete. Her lager vi en gradvis overgang fra apportering til en 
øvelse hvor hunden må bruke nesen for å finne gjenstanden som skal 
apporteres. 

Når det ikke er noen problemer med å få hunden til å løpe ut å hente 
gjenstander som er har lagt i terrenget, er det tid for å begynne med 
selve feltinnlæringen. Til nå har vi bare lært hunden å hente gjenstander, 
og vi kan gå fra den, ut i terrenget.

FELT MED SNOR

Innlæring av felt med snor, brukes først og fremst ovenfor hunder som 
har vanskelig for å løpe ut i terrenget og ta gjenstanden. 

Hunder som villig griper gjenstander ute i feltet, trenger ikke å ta omveien 
om snor- treningen. Dette er mest beregnet på hunder som trenger litt 
ekstra piff og motivasjon for å gripe gjenstanden. 

Her benytter vi oss av hundens jaktinstinkter, og man bruker medhjelper.

Bind en snor fast i gjenstanden. Snoren kan ikke være et fiskesnøre, da 
dette lett kan skade hunden om den vikler seg inn i snøret. Vanlig 
hyssing er flott. Denne bør være på rundt 50 meter. 

La hyssingen gå rundt et tre ca 25 meter inn i feltet og tilbake til 
grunnlinjen. Medhjelper holder i enden av hyssingen. 

Vift med gjenstanden rundt hunden, og la den klare å fange gjenstanden 
noen ganger. Bytt gjenstanden til deg mot en godbit. Når godbiten er 
spist, leker du litt med hunden igjen. Lat som du mister gjenstanden på 
bakken. I det hunden skal til å gripe gjenstanden, drar medhjelper i 
hyssingen så gjenstanden stikker av fra hunden. La den stikke av i rykk 
og napp. Slipp hunden og la den løpe etter gjenstanden og fange den. 
Ikke la det bli en drakamp. 

Ros hunden i det den griper gjenstanden. 
Om hunden er for liten til å klare å dra gjenstanden og hyssingen tilbake 
til fører, går fører ut i feltet og hjelper hunden tilbake til grunnlinjen. 
Belønn hunden på grunnlinjen.

Gjenta, men ikke slipp hunden, før gjenstanden har fått et forsprang og 
har kommet lenger ut i feltet. 
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Går dette bra, prøver du det samme, men nå uten å leke med 
gjenstanden på forhånd. 

Neste steg er at medhjelperen viser gjenstanden ute i feltet, kaster den 
opp i luften noen ganger, for så å returnere uten gjenstanden, tilbake til 
grunnlinjen. 

Gjenstanden er fremdeles bundet til hyssingen, og medhjelperen står 
klar til å dra i gjenstanden. Vent til hunden bøyer seg for å gripe 
gjenstanden. Dra så i snoren, slik at gjenstanden ser ut til å prøve å 
stikke av. 

Ros når hunden griper gjenstanden. 

Går dette bra, bør en fjerne hyssingen. Fortsett så med vanlig innlæring 
av felt, som videre beskrives.
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DET FØRSTE FELTET
 
Velg deg ut et oversiktelig område der du kan se hunden nesten hele 
tiden.

Ta på tjenestedekkenet. (Man skal alltid ha på tjenestedekkenet under 
treningen. ) Dette vil være som en indirekte beskjed til hunden at den 
skal jobbe.

Har man fulgt treningen som står under apportering i terreng, burde ikke 
det følgende by på problemer. 

Først viser man gjenstanden til hunden. Man får opp interessen for 
gjenstanden ved å kaste den litt ut i terrenget, og lar hunden apportere 
den umiddelbart. Vær raus med belønningen, og vis at du synes den er 
kjempeflink. 
Ros og belønning skaper arbeidsglede. Det å føle at en mestrer noe, gir 
automatisk både positiv selvfølelse og positive assosiasjoner til øvelsen. 

Bind hunden eller la en annen holde den, slik at den ser hva som skjer i 
feltet. 

Den som holder hunden skal ikke kjefte på den, hvis den drar.
Personen skal være helt taus og passiv, og får ikke forstyrre hunden på 
noen måte. Poenget er at hunden skal følge med og se hva som skjer 
ute i feltet.

LEGGE UT FELT

Løp eller gå i sikksakk, alt etter hvor ivrig hunden er. Er hunden måtelig 
interessert, økes interessen ved å løpe i sikksakk. Er hunden veldig ivrig, 
reduserer man stressnivået noe ved å gå i sikksakk. 

Beveg deg slik at et område på ca 7 x 30 meter blir et overtråkket 
konkurransefelt..
(15X30 meter overtråkket aktivitetsfelt.)

Ved ca 30 meters avstand fra hunden, kaster en gjenstanden opp i luften 
noen ganger før en lar den lande på bakken. Gjenstanden kan godt være 
lett synlig de første gangene. Det er viktig at hunden får taket på øvelsen 
før en gjør den vanskeligere. Legg merke til nøyaktig hvor gjenstanden 
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lander. (ved siden av det treet eller bak den roten.) Gå eller løp i sikksakk 
tilbake til hunden. 

SENDE UT HUNDEN 
(AKTIVITETS FELT)

Tilbake hos hunden slippes den umiddelbart. Ikke si noe. Løper den ut 
og henter gjenstanden, roses hunden. Gi godbit og fortell den hvor 
fantastisk flink den er. Bytt med en leke eller godbit alt etter hva din hund 
liker. 

Enkelte ser en fordel i å leke forsiktig med funngjenstanden. Men her må 
en se an hunden. Noen hunder vil begynne å tygge på gjenstanden om 
en leker med den, eller den blir mindre villig til å komme med den. Derfor 
må en kjenne sin hund.  Ser en den minste antydning til at hunden vil ha 
gjenstanden for seg selv, kutter en tvert og bruker gjenstanden kun til å 
bytte til seg en leke, som en kan leke med, eller godbiter.

(Personlig synes jeg at det er en uting at en leker med funngjenstandene. ) 

SENDE UT HUNDEN 
(KONKURRANSE FELT)

Ta hunden med deg slik at gjenstanden befinner seg beint og rett ut fra 
der du og hunden står. Bøy deg ned til hundens nivå og strekk ut armen i 
retning av gjenstanden. 

Pass på at hånden kommer så langt fram at hunden kan følge retningen 
til hånden med øynene. 
Slipp så hunden uten å si noe. Vent med å sette på noen form for 
kommando - ord til du er sikker på at hunden har forstått hva som 
forventes av den.
 
Det at du peker i retning av gjenstanden, har i øyeblikket ingen betydning 
for hunden. Den vet jo alt hvor gjenstanden er, fordi den så at den ble 
kastet. 
Ved stadig gjentakelse av at vi peker mot gjenstanden, vil hunden snart 
lære at gjenstanden befinner seg rett ut i den retningen en peker.
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Det er viktig at hunden over tid lærer seg sammenhengen av pekingen 
og hvor det lønner seg å løpe. Når en senere fjerner synspåvirkningen , 
kan en da med letthet sende ut hunden i den retningen en peker. 

PROBLEMER

Har hunden problemer med å finne gjenstanden, eller ikke leter etter 
den, må du bli med den inn i feltet og gå bort til gjenstanden sammen 
med den. Tren på å apportere i terreng, med den samme gjenstanden. 

Går det greit å apportere i terreng, kan en legge ut et nytt felt. Men ikke 
gå fullt så langt ut denne gangen, før du kaster gjenstanden. 
Øk avstanden gradvis for hver gang, så lenge hunden ikke har noen 
problemer med å løpe ut, finne og apportere gjenstanden. 

Man bør også tenke gjennom situasjonen når feltet er lagt, og hunden 
sendt ut. Ble den distrahert, så den ikke fikk med seg det som skjedde i 
feltet, kan en prøve på nytt, Sørg for rolige omgivelser uten forstyrrelser. 
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DEN VIDERE INNLÆRINGEN

ØK TIL RIKTIG DYBDE I FELTET

Gikk dette bra, gjentas den samme treningen, men nå med full dybde på 
50 meter.

*Gjelder konkurransefelt: 
 Fra nå av har man alltid gjenstanden liggende helt ute på 50 meter, slik 
at hunden venner seg til å løpe helt ut i feltet. 

REDUSER PÅVIRKNINGEN

Reduser aktiviteten i forkant, for å få opp interessen for gjenstandene, 
før du legger ut feltet. Begynn å gå i stedet for å løpe i feltet. 

Tren på forskjellig underlag, og type terreng, og la ikke gjenstanden alltid 
være like lett synlig. La den ligge ned i lyngen / gresset. 

Varier type gjenstand. 

LEGG INN KOMMANDO ORD 

Når du er trygg på at hunden løper ut og henter gjenstanden hver gang 
den ser at man løper eller går ut et felt, kan man begynne å sette på en 
kommando, for eksempel ”Felt søk”. 

TO GJENSTANDER I FELTET. 

Når hunden forstår hva som forventes av den og løper ut og henter 
gjenstanden, kan en introdusere den til enda en gjenstand. 

La hunden fortsatt se at du går ut. Få hundens oppmerksomhet når du 
kaster ut begge gjenstandene, en om gangen. De kan godt lande med få 
meter mellom seg. Og de bør ligge omtrent på samme linje, slik at når du 
gir håndtegn, er begge gjenstandene i den retningen som du peker.
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Ikke bry deg om hunden løfter litt i en gjenstand for så å ta en annen. Det 
viktigste er at den lærer at det kan være flere gjenstander ute i feltet. 

Finner ikke hunden en av gjenstandene med det samme, men leter, skal 
du ikke forstyrre hundens konsentrasjon, men vente rolig mens hunden 
jobber.

Når hunden kommer inn med første gjenstand, roser du og gir belønning. 

Vent litt så hunden får samlet seg, og får svelget godbitene. Da kan man 
bøye seg ned, strekke ut armen i retning av gjenstanden, og sende ut 
hunden på nytt.

Vis begeistring om hunden finner gjenstanden, og ros hunden mens den 
kommer tilbake til deg. 

Lær deg å kjenne din hund, Ikke ros så kraftig at hunden slipper 
gjenstanden og kommer styrtende til deg. Men ros så mye at den 
skjønner at det å komme til deg med gjenstanden er kjempe bra.
 
Etter som hunden blir trygg på å hente to gjenstander i feltet,  kan man 
begynne å legge gjenstandene ut med større avstand mellom dem. 

SPESIELT FOR AKTIVITETSFELTET:

Går dette bra, kan en legge ut flere gjenstander. (ikke flere enn 6 
gjenstander bør legges ut.)

V I K T I G!

Pass på at hunden ikke slites ut. Avslutt treningen mens hundens 
motivasjon er på topp. Er hunden trøtt og sliten, vil også dens 
assosiasjoner om denne jobben, være forbundet med det å være trøtt og 
sliten. 

Slutter man av mens hunden synes det er topp, vil det være det den 
husker om denne jobben. Slik vil hunden være topp motivert til neste 
treningsøkt. 
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PROBLEMER

For noen hunder virker det som det er vanskelig å forstå at det kan være 
flere gjenstander i feltet. 
Har hunden problemer med å finne neste gjenstand, kan du gå  inn i 
feltet sammen med den. Ros når hunden finner gjenstanden. 
Finner ikke hunden gjenstanden selv om du står like ved, tar du opp 
gjenstanden selv.

Ta hunden med deg tilbake til grunnlinja, og kast begge gjenstandene 
inn i feltet fra grunnlinjen mens hunden ser på. La den så hente de to 
gjenstandene. 

Prøv så igjen med å legge ut feltet med to gjenstander. Dette pleier å gå 
uten problemer. 

SENDE UT HUNDEN UTEN SYNS PÅVIRKNING. 

Til nå har hunden sett 
at feltet blir lagt ut, før 
den sendes ut i feltet. 
Nå skal den lære å gå 
felt uten å ha sett feltet 
bli lagt ut på forhånd. 

Det gjør man gradvis 
ved at man først lar 
hunden se at feltet 
legges ut. I stede for å 
sende ut hunden 
umiddelbart, tar man 
hunden vekk fra feltet 
en liten stund, før man 
kommer tilbake og 
sender ut hunden. 

Går det bra, kan man øke lengden en er borte fra feltet, eventuelt ta en 
liten tur i mellomtiden før hunden får gå feltet. 
Etter hvert, går en over til at hunden ikke får se at feltet legges ut i det 
hele tatt. 

Går man fram på denne måten, pleier det ikke å være noen problemer. 
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BRUK AV MERKEBAND
(KONKURRANSEFELT)

Når en sender ut hunden uten synspåvirkning, har man ikke lenger 
hunden som utgangspunkt når en skal legge ut feltet. For å være sikker 
på hvor en skal sende hunden fra, er det greit at en på forhånd setter 
opp et merkeband på baselinja, hvor en ønsker å sende ut hunden. Da 
har en det også som utgangspunkt når en legger ut feltet, og 
gjenstandene. Slik blir det lettere å peke ut en mer nøyaktig retning for 
gjenstanden. 

Når du senere kommer med hunden for å sende den ut, vet du nøyaktig 
hvor du skal sende den i fra. 

LÆR Å SØKE HELE VEIEN UT.
(KONKURRANSEFELT)

Når det går bra med to gjenstander i feltet, kan en begynne å variere 
avstandene: den første gjenstanden kan plasseres i alt fra 0,5 meter fra 
grunnlinjen til 48 meter ut. Den andre gjenstanden skal alltid være ytterst 
ute på femti meter. Slik sikrer en at hunden alltid har som vane i å søke 
helt ut i feltet. 

Dette vil få hunden til å måtte bruke nesen hele veien ut til hele dybden i 
feltet. Den vet aldri hvor den første gjenstanden befinner seg.

FULL BREDDE PÅ FELTET

KONKURRANSEFELT:

Til nå har vi tråkket over et smalt felt eller en korridor på ca 7x50 meter 
Nå er det på tide å introdusere hunden til et overtråkket område på 
50x50 meter. 

I denne overgangsfasen kan det være lurt, de første gangene) å la 
hunden se at hele feltet tråkkes opp, og at man legger ut en gjenstand i 
full dybde som vanlig. Påse at hunden får med seg omtrent hvor 
gjenstanden kastes. Dette er med på å hindre usikkerhet og forvirring 
som lett kan oppstå om en ikke lar hunden se hva som skjer til å 
begynne med, og den plutselig står overfor et så stort område som er 
overtråkket.  
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Ta hunden med deg slik at dere befinner dere i rett linje til gjenstanden. 
Vis tydelig håndtegn, og send ut. 

Det er ikke uvanlig at enkelte hunder vil flakke litt rundt med det samme i 
et stort overtråkket område. Men her får hunden ingen belønning for å gå 
skjevt ut, og da vil den snart lære seg at det lønner seg å gå rett fram her 
også. 

Ganske snart bør en gå tilbake til at hunden ikke får se at feltet legges ut 
igjen. 

Ikke gå videre til neste steg før hunden også her går beint fram hver 
gang den sendes ut i et fult overtråkket felt.

FULL BREDDE
AKTIVITETSFELT:

Til nå har hunden søkt over et område på ca 15x50 meter. Feltet kan nå 
økes til 30x50 meter. Gå over hele området og slipp alltid minst en av 
gjenstandene ytterst ute i feltet, så hunden får det til vane å gå helt ut i 
feltet. Slipp også noen gjenstander nærmere grunnlinja, og i midten.

Prøv å få gjenstandene godt fordelt og spredd over feltet. Og varier 
plasseringen litt for hver gang en trener felt. 
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VARIER BELØNNINGENE

Ikke la hunden å belønning for hver gjenstand etter hvert som den blir 
flinkere i øvelsen. På konkurranser får en ikke gi godbit eller leker i 
belønning. 

Ros hunden og klapp den, før du sender den ut til neste gjenstand. 
Rosen skal aldri forsvinne. Et vennlig ord i en hyggelig stemme vil alltid 
berømme hunden. 
Men når det gjelder godbiter eller leker, skal aldri hunden vite når 
belønningen kommer. På den måten kan den bli som en spilleavhengig. 

Får man Jack pott hver gang 
en spiller, vil en etter hvert 
bare spille når en trenger 
penger. Får en aldri noen 
gevinst, vil en ikke gidde å 
spille i det hele tatt. Men 
vinner man litt av og til, og 
andre ganger mye, så blir man 
spilleavhengig og blir helt 
ustoppelig. 

Det er dette vi ønsker å gjøre 
med våre hunder også. Vi 
varierer belønningen, men vi 
fjerner den aldri helt, for da 
fjerner en også motivasjonen 
for å jobbe. 
Særlig ved spesielt flotte 

utførelser av øvelsen må godbitene fram. Slik vil  hunden stadig strekker 
seg etter å gjøre en enda bedre jobb, for da er det jo enda større sjanse 
for å få Jackpotten. Denne skal også komme ved spesielt gode 
prestasjoner. Gi  litt belønning nå og da med ujevne mellomrom. Men 
ikke hver gang. 

Ikke bare gi godbiten rett fra  hånden. Kast godbiten i blant inn i lyngen 
eller gresset, så hunden må bruke nesen for å finne belønningen sin. La 
godbiten trille ned en skråning, så hunden må jakte på den. Dette er med 
på å gjøre belønningene enda mer attraktive for hunden. 
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IKKE - OVERTRÅKKET FELT

Det kan være lurt å i blant legge ut et felt som ikke er overtråkket, som 
en variasjon.
Enkelte bruker et ikke - overtråkket felt for å kontrollere at 
konkurransehunden virkelig kan løpe rett ut, helt uavhengig av sporene i 
feltet. 
Har man en hund som er veldig opptatt av sporene i feltet, kan et ikke - 
overtråkket felt være en løsning i en overgangsperiode. 
Dette vil også gjøre hunden mer trygg på øvelsen, og det vil være med 
på å generalisere det hunden til nå har lært.

Denne feltvariasjonen har den fordelen at det blir mindre tråkking, og den 
er grei å ta som et alternativ når man har mindre tid, eller f. eks 
underveis mens en går en tur. 

LEGGE UT ET IKKE - OVERTRÅKKET FELT
 
Ettersom en ikke skal ha spor i feltet, kan en ikke gå inn i feltet for å 
kaste fra seg gjenstanden. De færreste av oss er i stand til å kaste en 
liten gjenstand 50 meter. Derfor må en her kunne gå på yttersiden av 
flere av feltes fire sider, så en kan kaste inn gjenstanden i feltet derfra. 

De som trener aktivitetsfelt kan gjerne gå på utsiden av flere av feltes fire 
sider og kaste inn gjenstandene i feltet. Det kan være en fordel at 
hunden får se at gjenstandene kastes inn de første gangene. Gå tilbake 
til grunnlinjen uten å gå inn i feltet, og send ut hunden som vanlig derfra. 

For konkurransehunden vil det være lurt, til å begynne med og kun da, å 
kaste inn gjenstander fra en side, Så går en til grunnlinja og sender 
hunden direkte mot gjenstandene. Se illustrasjon.

Å kombinere dette med tur, kan være ganske greit. Befinner man seg på 
en sti og før et kryss, eller en brå sving på stien, kan en kaste 
gjenstander ut i samme retning som stien vil svinge. Følg så stien rundt 
vinkelen og send ut hunden etter gjenstandene. se illustrasjon.

Denne teksten hører kun hjemme på nettsiden http://www.tormaha.com  Av Torhild M. Hansen

http://www.tormaha.com/


Skrevet av: Torhild M. Hansen. Kopiering er ikke tillatt ! 
29

KUN OM AKTIVITETSFELT

ANDRE PERSONERS GJENSTANDER

Selv om en kun bare har tenkt å lære inn felt som en aktivisering, kan det 
være nyttig å lære hunden å finne andre personers gjenstander over et 
område hvor fremmede mennesker har tråkket over. 

Møter man et menneske som har mistet nøklene sine i terrenget, er det 
fint å kunne hjelpe.

For å få til dette, kan det være nyttig å få hjelp enten av en hundeklubb, 
eller man får venner og bekjente til å legge ut et felt med deres 
gjenstander i. 

VARIER TYPE GJENSTANDER OG TERRENG

Jo flinkere vi er til å trene felt på forskjellig type underlag, og med 
forskjellige type gjenstander, jo tryggere blir hunden i øvelsen. 

HUNDEN LØPER UT AV FELTET

Det en ofte kan se når hunden søker felt, er at hunden kan forville seg ut 
av feltet. Dette er et vanlig problem, hvor kontakten mellom hund og eier 
er avgjørende for å få hunden inn i feltet igjen. Man må påkalle hundens 
oppmerksomhet, og peke inn i feltet og gjenta kommando- ordet for 
feltsøk. 

Får man ikke inn hunden, må en jobbe mer med innkallingen separat. 

SPENNENDE VARIASJONER

For hunder som har lært å gå felt, kan en gi den litt mer å bryne seg på. 

Har man lyst å gjøre treningen og øvelsen litt mer utfordrende og 
spennende for hunden, kan man, når man legger ut feltet, slippe 
gjenstanden ned i et hull i bakken og bruke en pinne til å legge noen 
blader over hullet. 
* Ikke bruk hendene: dette vil etterlate seg mye lukt i det man tar på.
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Eventuelt kan man bruk gummihansker. 

I begynnelsen kan en flik eller bit av gjenstanden stikke opp av hullet, slik 
at det ikke blir for vanskelig for hunden. På denne måten får den tid til å 
venne seg til at gjenstander kan befinne seg under bakken. 
Man kan gjenta med flere gjenstander som ligger delvis nedgravd, før 
man lar gjenstandene forsvinne helt. 

Men ikke overdriv. Dette må læres inn som alt annet. Gi hunden tid til å 
forstå at ting også kan befinne seg under bakken. 

Er det snø, kan man stikke gjenstander litt under snøen. Men i 
begynnelsen lar man dem stikke litt opp, før man gradvis lar 
gjenstandene forsvinne mer og mer. 

Men vær obs på at når en trener med nedgravde gjenstander, vil 
søkerhastigheten  gå ned. Den må da lete grundigere. Bruker man for 
mange gjenstander for ofte, kan hunden fort bli  lei.

AVSLUTNING OM AKTIVITETSFELT.

Lykke til. Jeg er sikker på at dette er en øvelse som både du og hunden 
vil ha mye moro med. Den kan også helt sikkert komme til nytte i blant. 
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NÅ KUN OM KONKURRANSEFELT

GÅR HUNDEN SKJEVT UT. 

Begynner hunden å gå skjevt ut, stanser du hunden og sender den ut på 
nytt. Slik lærer den at å gå skjevt ut, aksepteres ikke. 
 
Går den igjen skjevt ut, blir man med hunden ut i feltet dit hunden brøt av 
og begynte å gå skjevt, og sender den ut på nytt derfra. 

Vil den framdeles gå skjevt, avbrytes hele øvelsen. 
Grunnen til at hunden plutselig kan begynne å gå skjevt ut, kan være at 
man har gått for fort fram.
Man bør da begynne med synspåvirkning igjen. 
Fortvil ikke, nøyaktighet på dette punktet vil lønne seg i det lange løp. 

Når en så går over til å sende uten synspåvirkning igjen, vil en kunne ha 
nytte av å bruke vinden som hjelpemiddel. Da legger en ut feltet i 
motvind og sender ut hunden slik at vinden kommer fra gjenstanden mot 
hunden. Den vil da får ferten av gjenstanden.
 En bruker på denne måten vinden som en lettere overgang til å sende ut 
en synspåvirkning. Vinden blir på en måte luktpåvirkning i stedet, og 
overgangen blir mindre.  

En må også tenke igjennom hvordan en holder hånden: om den er langt 
nok fram og i hundens øyehøyde. Hunden skal kunne følge retningen til 
hånden med øynene før man sender den ut. 

Tillat aldri at hunden går skjevt ut. Det er vanskelig å stramme inn igjen 
på uvaner som hunden har lært seg, og det blir også vanskeligere å 
styre den. 

VIND

Etter hvert skal en sende ut hunden flere steder i feltet. 
Når det skal læres inn, må en ta mer hensyn til vindretningen. 

En hver gjenstand som ligger i feltet har en egen lukt, i tillegg til lukt fra 
den personen som har tatt i gjenstanden. Disse luktmolekylene vil bli tatt 
av vinden og kan bli ført tvers over helt feltet, i sidevind. 
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Hvis hunden sendes ut i feltet og får ferten av gjenstander som befinner 
seg på den andre delen av feltet enn der vi jobber, vil det kunne få 
hunden til å krysse feltet. 
Dette ønsker vi ikke. Vi vil at hunden skal søke strukturert og akkurat i 
den retningen vi har sendt den. 

For å unngå dette problemet, begynner vi med den siden som vinden 
kommer fra. På den måten får vi også dobbeltsjekket de områdene vi er 
ferdig med. Hunden vil lettere kunne oppdage noe den har oversett på 
grunn av vinddraget. 

SENDE UT FRA TO ULIKE STEDER I FELTET

Legg opp feltet slik at det blir sidevind.

Legg ut en gjenstand i begge yttergrensene av feltet. 
Marker gjerne punktet du skal sende hunden fra med merkeband. 

Begynn med å sette hunden på den siden som vinden kommer fra. 

Om hunden har problemer med å bli sendt fra den andre plassen og vil 
tilbake der den ble sendt sist, kan en gi hunden synspåvirkning.

SENDE UT FRA TRE STEDER I FELTET

Det er når en skal sende hunden ut fra flere steder i feltet, at det er 
spesielt viktig at hunden virkelig går beint ut. I denne fasen  ønsker vi 
ikke at hunden skal forville seg over til den andre delen av feltet og få tak 
i en gjenstand som var ment til en annen korridor- utsending. Da vil 
hunden få belønning for å gjøre det vi ikke ønsker, altså å gå rett fram. 

Derfor må vi gjøre det vi kan for å forhindre at det skjer. Det gjør vi ved å 
benytte oss av vindretningen, slik at hunden ikke får ferten av de andre 
gjenstandene. Som tidligere nevnt begynner vi fra den siden som vinden 
kommer fra. Man bør velge en dag med litt vinddrag, så vi får hjelp av 
vinden. 
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Legg også den første gjenstanden ganske nær grunnlinjen, 10-20 meter i 
fra, slik at hunden tidlig får belønning for å løpe rett ut. Deretter legger vi 
enda en gjenstand helt i dybden av feltet. 

Til å begynne med er det lurt å øke bredden av feltet, slik at man får en 
større avstand mellom gjenstandene og korridorene hvor en sender ut 
hunden. La gjerne bredden på feltet bli på ca 70-80 meter, mens dybden 
på 50 meter beholdes. 

Marker utsendings - stedene med et band, slik at du er sikker på hvor 
hunden skal sendes fra, og send hunden beint mot gjenstandene. 

Det skal ligge en gjenstand i enden av hver av korridorene ute på 50 
meter. I begynnelsen legger man den fjerde gjenstanden ganske tidlig i 
første korridor. Etter hvert kan en variere hvor denne fjerde gjenstanden 
befinner seg. Både hvilke av de tre korridorene en finner den på, og hvor 
langt ute eller inne mot grunnlinja en kan finne den. 

Gradvis og etter hvert som hunden takler dette, reduseres feltet til normal 
størrelse. 

OPPARBEIDE EN GOD SØKESTIL 

Nå har vi fått hunden til å gå rett ut i feltet, og den søker hele veien ut. 
Den har også lært at det i blant kan være en gjenstand på veien ut i 
tillegg til en i bunnen av feltet. 

På konkurranser  vil en sende ut hunden uten at det bestandig vil befinne 
seg en gjenstand i bunnen av feltet. 
Eier flytter seg noen meter langs grunnlinjen, mens hunden løper ut. Slik 
forhindrer en at hunden beveger seg i det samme område på returen 
tilbake til eieren. 

Det vi nå skal lære hunden, er å bruke nesen også når den returnerer til 
eier, slik at den mer effektivt får dekket området. 

Til nå har det ikke vært naturlig for hunden å søke på returen etter som 
den hver gang har returnert med en gjenstand.

LÆRE Å SØKE PÅ RETUREN TIL EIER
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Send ut hunden i feltet uten at det er noen gjenstander der. Hunden er 
vant med at det er noe i feltet hver gang den sendes ut, og vil naturlig 
begynne å lete. 
Mens hunden leter og ikke ser, kaster man en gjenstand inn i feltet. Man 
må kaste slik at den ikke er lett synlig. For eksempel ned i lyngen, eller 
under en busk.

Bruk en gjenstand som har trekt til seg mye lukt, f. eks en brukt sokk, en 
vante, eller en barnesko. Det kan med fordel ligge noe litt tungt inni så 
den blir lettere å kaste, og slik at den synker mer ned i terrenget og ikke 
blir lett synlig. 

Man flytter seg slik at når hunden kommer tilbake til fører, vil den kjenne 
lukten av gjenstanden. Det betyr at vinden skal komme fra gjenstanden 
og til hunden, når den passerer denne for å komme til fører. 

Når en legger ut felt kan en også legge ut en gjenstand som er beregnet 
på tilbakesøket. Legg merke til hvor gjenstanden er, og send ut hunden 
uten at det er noen gjenstand rett fram. Gå langs grunnlinjen til en står 
slik at hunden vil få ferten av gjenstanden på vei tilbake. Når man legger 
ut gjenstander på forhånd, beregnet på tilbakesøket, kan en gjerne legge 
gjenstanden i en dump i bakken noen av gangene. Kanskje kan en bruke 
en pinne og legge noen blader over,  så gjenstanden er halvt begravet. 
(NB! Jeg har ordnet på en del kommaer. De er litt vanskelig å se).

På denne måten lærer hunden å bruke nesen både ut i feltet og på vei 
tilbake til fører. Den erfarer også at det kan være lukter den kan ha 
oversett. 

Etter hvert vil den lære seg å bruke nesen både ut i feltet og tilbake til 
fører også på de stedene det ikke er noen gjenstander. 

Etter at man har sendt ut hunden uten gjenstand i enden av feltet, er det 
viktig igjen å sende ut hunden i de neste korridorene med en gjenstand 
helt ute i feltet, så en befester at det lønner seg å løpe helt ut i feltet. 

Varier mellom en korridor uten noen gjenstand i enden av feltet, og flere 
korridorer med minst en gjenstand i hver av utsendingene. 

(Når det ikke ligger gjenstand i enden av feltet, bør man ha lagt ut en 
gjenstand som hunden kan finne på returen. ) 
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FORBEREDELSE TIL KONKURRANSE

Nå kan hunden gå bra felt, søke bent ut i feltet og skråne tilbake til fører. 
Men det er ennå et stykke igjen før hunden er klar for å konkurrere.

TRENINGSDAGBOK

Man vil ha mye igjen for å skrive en treningsdagbok. Der kan man skrive 
opp f. eks:  

• treningstidspunkt
•  type underlag
• tidspunkt på dagen
• dato
• vindretning
•  vær
• Temperatur
•  type gjenstander
• hvem eller hvor mange som la ut feltet
• hvilke type/ eventuelle forstyrrelser 
• hundens utførelse av feltet 
• evt. annet 

På denne måten kan en få oversikt over hva hunden synes er vanskelig, 
og hva den takler spesielt bra. 

Det blir også lettere å legge opp treningen mer strukturert og legge opp 
en framdriftsplan. 

FREMMEDE GJENSTANDER.

Til nå har man teknisk sett kunnet trene helt alene med hunden. Men på 
finpussen trenger man litt hjelp. 
På konkurranse er det andre som har lagt opp feltet for en. Ofte har flere 
mennesker og hunder gått i feltet på forhånd. Man vet ikke hvor 
gjenstandene befinner seg, og alle gjenstandene er det andre som har 
tatt i. 
Om en har trent alene helt til dette stadiet, er det lurt å låne noen 
gjenstander av andre, og la hunden få trene på å apportere dem. 
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* Ikke ta på gjenstandene selv med hendene. Bruk oppvaskhansker eller 
lignende. 

Når det går bra, bør hunden lære å gå felt som andre har tråkket opp. 

Har man venner som en trener i lag med, er det lurt å legge ut felt for 
hverandre. 

Når andre har lagt ut feltet til en, vet man heller ikke hvor gjenstandene 
befinner seg. Da blir en øvelsen  mer lik en konkurranse. 

VARIER GJENSTANDENS PLASSERINGEN.

Til nå har gjenstandene vært jevnt spredd ut over hele feltet, 
hovedsakelig i enden av feltes dybde. Slik må det fortsette å være de 
fleste gangene en trener, for å sikre at hunden søker helt inn i bunden av 
feltet hver gang. I blant bør en endre på plasseringen av gjenstandene, 
for på konkurranser er det ingen regel for hvor gjenstandene kan befinne 
seg. 

Man kan for eksempel la alle fire gjenstandene ligge i samme korridoren 
fordelt på hele dybden av feltet. 
Enten ved å legge dem nær de fire hjørnene i feltet, eller ved å samle 
dem rundt om i midten. 
Varier og bruk fantasien. 

VARIER TYPE GJENSTAND.

Å variere type gjenstand har jeg alt nevnt at en skal gjøre hele veien 
under treningen. Det er viktig at hunden ikke bare leter etter en bestemt 
type ting, men etter alt den kan finne av forskjellige gjenstander, som 
ikke hører til i naturen. 

TERRENGSKIFTE I FELTET

På konkurranse kan feltet ligge slik at deler av feltet ligger i åpent 
terreng, mens andre deler av feltet befinner seg i krattskog eller vanlig 
skogsterreng. 
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Delen som er i tett terreng, kan være i dybden eller på siden. 

Man kan også risikere at en grusvei kan gå tvers over hele feltet. Da kan 
feltet befinne seg på begge sider av grusveien og på selve veien. 

Derfor må en trene på at hunden takler slik variasjoner. 

Legg opp feltet i skiftende terreng, og med forskjellige variasjoner. La en 
elv gå tvers gjennom feltet slik at hunden må krysse elven for å kunne gå 
helt inn i dybden av feltet.  

Når en trener på ”nøtter” som dette, er det lurt å gå tilbake til 
synspåvirkning de første gangene, før en sender hunden uten 
synspåvirkning. Hunden må lære at full lengde ut i feltet gjelder, uansett 
hvilke hindringer den møter underveis. 

Jo dyktigere en er til å variere, både når det gjelder underlag og 
terrengskifter, og andre utfordringer, jo sikrere og dyktigere blir hunden i 
feltet. 

ANDRE HUNDER I FELTET

Som jeg har nevnt tidligere synes jeg ikke noe om at man lar flere hunder 
bruke samme felt. Fordi det setter seg igjen lukt i terrenget av 
gjenstandene som har ligget i feltet, som de andre hundene har funnet, 
vil hunden etter hvert lære å ikke bry seg om de svake luktene i feltet. 

Jeg vil derfor ikke anbefale å trene på at flere hunder går det samme 
feltet. Selv ikke samme hund bør gå samme feltet om igjen, ikke før etter 
flere dager, helst en uke. 

På konkurranse vil en oppleve at andre hunder har gått felt der før en. 

Det som kan oppstå som et problem da, er at de blir mer opptatt av 
luktene til den andre hunden enn av den jobben den skal gjøre. 

Selv om det fører til poengnedsettelse å gjøre fra seg i feltet, er dette 
noe som forekommer. 
Har først en hund gjort fra seg i feltet, blir det en ekstra interessant lukt 
som enkelte hunder kan ha vanskelig for å løsrive seg fra. Videre er det 
en stor mulighet for at nettopp ens egen hund også vil gjøre fra seg. 
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For å prøve ut hvordan ens hund vil takle at andre hunder har gått og 
eventuelt gjort fra seg i det feltet den skal gå, kan en ta med seg hunden 
når man legger ut felt for hverandre og la den lufte seg i den andres felt 
før man går sitt eget.

Er dette et problem, kan det være lurt å trene lydighet på områder hvor 
andre hunder har vært. Da kan en. korriger hunden om den vil snuse og 
markere. Da er hunden nærmere, og det er lettere å ha kontroll over den 
enn når den er langt fra fører. 
En jobber først med problemet på kort avstand, før en kan forvente å få 
til det samme mens hunden er langt fra en. 

Vær tydelig. Straks du ser hunden slutte å jobbe og interessere seg for 
andre lukter, gir du en bestemt og kort advarsel. Hører ikke hunden, går 
du bort til den, tar den i band og avbryter hele feltet. 

En kan gjerne legge ut felt der andre hunder har vært og lekt og snust og 
tisset. Det er en fin trening for hunden til konkurranser.

VÆR OG UVÆR

På konkurranser er datoen planlagt i lang tid i forveien, og konkurransen 
holdes enten det styrt-regner, eller er surt og kaldt. Derfor bør en ikke 
avlyse treningen på grunn av dårlig vær når en planlegger treningsøkter.
 
Dette er fin trening for hunden. Har hunden kun gått felt i oppholdssvær 
kan en ikke være sikker på at den vil gå i regnvær. Luktblidet endrer seg, 
og det er viktig at hunden får erfaring til å takle alle væretyper. 

KONDISJON

Det kan være fornuftig å trene opp kondisjonen på hunden. Hvis hunden 
blir sliten etter et feltsøk, er det lurt å trene opp kondisen på hunden før 
konkurranse, slik at hunden ikke får problemer med å gjennomføre hele 
søket. 

REGELVERK

Det er fornuftig å skaffe seg den nyeste utgaven av regelverket for 
prøven/ konkurransen. Det skjer stadig nye oppdateringer på slike 
regelverk, og viktige detaljer kan endre seg. Man kan få regelverket fra 
Norsk Kennelklubb.

Denne teksten hører kun hjemme på nettsiden http://www.tormaha.com  Av Torhild M. Hansen

http://www.tormaha.com/


Skrevet av: Torhild M. Hansen. Kopiering er ikke tillatt ! 
39

PÅ KONKURRANSE / PRØVE 

På konkurranse er det viktig at man holder seg til den rutinen en har lagt 
seg til på trening. Gjør de samme forberedelsene som du pleier.

Husk å lufte hunden grundig før du begynner. Det er viktig at hunden får 
gjort fra seg og ikke er trengt. 

Hunden bør også få tilbud om vann. 

Det er også en god regel å varme opp hunden på forhånd. Det kan 
redusere faren for skader. 

Man tar på tjeneste - dekkenet rett før man går bort til feltet. 

Noe av det første en bør gjøre er å sjekke vindretningen. Er det den 
minste sidetrekk eller vind, skal man begynne på den siden av feltet som 
vinden kommer fra. 

Kommer vinden mot eller fra grunnlinjen, har vindretningen lite å si for 
hvor på feltet en starter søket.

Husk at om hunden finner en gjenstand før den kommer helt ut i feltet, 
bør man sende ut hunden fra samme sted en gang til, for å få sjekket 
feltet helt ut i bunden. Det kan jo ligge enda en gjenstand på det strekket. 

Etter at feltøvelsen er ferdig, bør man la hunden gå seg ned litt etter all 
løpingen. Det er ikke godt for muskulaturen å bli satt rett inn i en bil.
Det er også lurt å hjelpe hunden å strekke litt ut. Det finnes egne bøker 
om stretching som kan være lurt å sette seg inn i. 

Lykke til. 
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Jeg takker her Anne Britt Stapelfeldt som har julpet meg med å rette opp språket 
i store deler av denne teksten. 
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