Utbildningsplan för wachtelhund
 Armin Kienle, Blumenwiese 13, 88263 Horgenzell Stand 2005h
Princip: hundens beteende beror på gjorda erfarenheter. Konsekvens och tålamod är grundvalarna för att lära
genom framgång eller misslyckande. Användandet av positiv eller negativ förstärkning är nyckeln till framgång
och då måste man beakta hundens språk

Block

Ålder

Utbildningsmål

Utbildningssinnehåll och
undervisningsmål
Valpen kommer till sin nya ägare

månader

1

2-4

Vänja sig vid förare familj
och omgivning
Bindning till föraren genom
lek
Uppfostran som
kontinuerligt arbete
Mål: bra präglad valp.

Samla intrycken –mångfald
Lära matregler
Rumsrenhet-valplåda
Vänja sig åka bil
Leta efter husse
Hitta tillbaka
Linförighet, sitta fot, ligg
Börja vänja sig vid blodspår

Unghunden har vant sig vid omgivningen

2

4-8

Fortsätta som 1
Lära känna spår och tätningar
Lära känna vatten samt olika markbetäckngar
Lära känna vilt, hårlag, ben
Vänja sig vid oväsen, skott
Släp med lungor, mjälte
Mål: bra utvecklad unghund Arbete i lina
Arbeta med spårläggarskor
Enklare blodspår
Nattgamla släpspår
Jaga fritt i skogen och på fältet med skall

Uppfostram-fortsättning
Stimulerande av de jaktliga
anlagen
Tidig prägling på blodspår

Hunden börjar jaga självständigt med skall

3

8- 18

Träning för unghundsprovet Harspår i skogen och på fältet-målinriktat arbete
Harspårsarbete i lång lina,
Främjande av de jaktliga
Vänja sig vid vatten och olika vattendrag
anlagen

Mål klara: unghundsprovet

Tolerera hagelskott
Bygga upp konditionen, bra foder
Låta hunden springa fritt
Ställa in den ”inre klockan”.

Hunden har klarat unghundsprovet

4

10 - 18

Klassisk dressyr efter JP
Alltid i arbetspass
Lära sig varje moment extra
Mål klara: EP/EPB

Systematisk apportdressyr (se läroböcker)
Förstärka lydnad och linförighet
Vattenarbete, apportera levande änder
Arbeta i skogen, stoppa jakt utanför såten
Blodspår som i 2 men med ökade krav

Hunden har klarat EP/EBB

5

16 - 30

”Mästarutbildning”
Fördjupa och befästa
dressyrmomenten i 4
Samla erfarenheter från
praktisk jakt
Mål:Jaktbruksprovet

Översättning Sven Kristersson

Nattgamla blodspår, 600meter
I skogen: jaga vidlyftigt jaktnära
Vattenarbete: söka efter änder i vass
Tyngre och längre apporter av hare och fågel
eventuellt räv
Jaga under bössan
Lydnad: absolut stoppsignal
Kunna kallas av klövviltsdrev

