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Delmålslista 

Apportering till vardag och fest 

1 Gripa & hålla fast Påbörjat Stimuluskontroll 

1.1 Gripa föremål från din hand     

1.2 Plocka upp föremål från marken     

1.3 Hålla fast i utgångsställning och framför dig     

1.4 Hålla fast när du böjer dig fram, håller hand under och på föremålet 

samt petar på föremålet 
    

1.5 Hålla fast under rörelse     

1.6 Hålla fast sittandes     

1.7 Hålla fast olika föremål     

1.8 Med störningar (t ex godis i närheten, flera föremål att välja på, 

människor i närheten) 
    

    

2 Avlämning Påbörjat Stimuluskontroll 

2.1 Handtarget     

2.2 Lämna föremål i hand     

2.3 Släppa på kommando     

2.4 Längre avstånd     

2.5 Med störningar (t ex kastare som står nära, flera föremål utlagda, 

publik som pratar högt) 

    

2.6 Komma raka vägen upp ur vatten med föremål utan att skaka (13.5)     

    

3 Stadga Påbörjat Stimuluskontroll 

3.1 Sitta kvar vid din sida     

3.2 Gå vid din sida - jaktfot (8)     

3.3 På avstånd efter stoppsignal     

3.4 Vid uppflog (endast spaniel)     

3.5 Med störningar (t ex skott, markeringar, andra hundar som arbetar)     
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4 Passivitet Påbörjat Stimuluskontroll 

4.1 Avslappning på filt     

4.2 Ligga vid dina fötter när du sitter ner     

4.3 Sitta stilla och vänta vid din sida när andra hundar jobbar (3)     

4.4 Sitta uppbunden och vänta     

4.5 Med störningar (t ex andra hundar som arbetar, skott, publik)     

    

5 Inkallning Påbörjat Stimuluskontroll 

5.1 Frivillig galopp mot dig (ute på promenad osv.)     

5.2 Frivillig galopp från medhjälpare (som håller i halsbandet) till dig     

5.3 Under arbete och trots med störningar (t ex medhjälpare med godis, 

föremål som kastas iväg, vilt och enligt de sex stegen) 
    

5.4 Upp ur vatten/över vatten (13.1-13.5)     

    

6 Stoppsignal Påbörjat Stimuluskontroll 

6.1 Stanna framför dig (sittande eller stående)     

6.2 Stanna på avstånd     

6.3 Stanna frivilligt i skogen     

6.4 Stanna när du backar ifrån hunden     

6.5 Stanna på väg från dig     

6.6 Stanna på väg mot störning     

6.7 Stanna på väg mot dig     

6.8 Stadga. Stanna kvar efter stoppsignal (3.3)     

6.9 Med störningar (t ex på väg mot medhjälpare, när hunden letar efter 

något, när vilt flyger upp) 
    

6.10 I vatten (13.6)     

6.11 Stanna vid uppflog och uppsprång (spaniel)     
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7 Närsök Påbörjat Stimuluskontroll 

7.1 Leta i litet område nära dig     

7.2 Hämta och lämna av föremål (1 & 2)     

7.3 Leta i litet område på avstånd     

7.4 Dirigeras till rätt område och leta (10)     

7.5 Med störningar (t ex skott, medhjälpare som leker med leksak, andra 

hundar i närheten) 

    

    

8 Jaktfot (gå vid sidan + titta rakt fram) Påbörjat Stimuluskontroll 

8.1 Göra ingång från framför dig     

8.2 Göra ingång från höger, vänster och bakifrån     

8.3 Gå i rätt position och titta rakt fram när dig går rakt fram     

8.4 Alla vinklar och gångarter     

8.5 Längre sträckor     

8.6 Olika underlag     

8.7 Med störningar (t ex skott, gå efter skytten, markeringar som faller)     

    

9 Skott Påbörjat Stimuluskontroll 

9.1 Vara passiv vid skott (4)     

9.2 Stadga i utgångsställning (3.1)     

9.3 Stadga i jaktfot (8.7)     

    

10 Dirigering Påbörjat Stimuluskontroll 

10.1 Rakt ut/fram (från din sida)     

10.2 Fokus i handens riktning     

10.3 Höger/vänster/bakåt     

10.4 Längre avstånd     

10.5 Olika marker     

10.6 Över hinder (stenmur, trädstam, bäck, stig)     

10.7 Hämta och lämna av föremål (1 & 2)     

10.8 I vatten (13.7)     

10.9 Med störningar (t ex passera annat föremål, andra hundar, stark vind)     
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11 Sök Påbörjat Stimuluskontroll 

11.1 Hitta föremål (dummy, vilt)/ta upp vittring     

11.2 Hämta och lämna av föremål (1 & 2)     

11.3 Zick-zack-sökmönster (spaniel)     

11.4 Större områden     

11.5 Olika marker/hinder (äng, skog, myr, fält, i vatten, vid strandkant)     

11.6 Vändsignal     

11.7 Med störningar (flera dummies, andra hundar, publik)     

    

12 Markering Påbörjat Stimuluskontroll 

12.1 Se var föremål faller     

12.2 Hämta och lämna av föremål (1 & 2)     

12.3 Längre avstånd (spaniel 30-50 m, retriever 50-100 m)     

12.4 Olika marker/hinder     

12.5 I vatten (13.9)     

12.6 Med störningar (t ex kastare som står dold, skytt som står nära dig, 

springa förbi viltlagret på vägen tillbaka) 

    

    

13 Vattenarbete Påbörjat Stimuluskontroll 

13.1 Springa/simma rakt över vatten (5.4)     

13.2 Springa raka vägen ner i vattnet (5.4)     

13.3 Springa raka vägen upp ur vattnet (mot handtarget) (5.4)     

13.4 Springa/simma över vatten utan föremål (mot handtarget, skaka efter 

dutt i handen) 

    

13.5 Springa/simma över vatten med föremål (inte skaka innan föremålet 

är avlämnat) (3.6) 

    

13.6 Stoppsignal (6.10)     

13.7 Dirigering (10.8)     

13.8 Sök (11.6)     

13.9 Markering (12.5)     

13.10 Med störningar (t ex båt i vattnet, kastare som står nära, skott)     

 

 


