
Anna Brinning heter jag och har tränat/tävlat sedan mitten av 70 talet. Numera är jag med mina egna 

hundar inriktad mot vallning eftersom jag har vallhundar och det är så vansinnigt roligt. Är utbildad 

instruktör inom Svenska Brukshundsklubben och har haft många kurser, läger och träffat med 

inriktning mot just spår och olika former av spårarbete.  

Mitt stora intresse är den arbetande hunden. När det gäller spår så har jag kört upp ett antal hundar 

till Elit spår. Vad som ingår i dom Svenska reglerna kan du läsa här 

http://www.brukshundklubben.se/Documents/2_funktionar/4_prov_tavling/Regelrevidering_2017/

Bruksprov_regler_2017_f%C3%B6r%20tryck%20och%20webb.pdf 

När jag börjar träna spår bygger jag allt på motivation. Hur man bygger motivation är väldigt 

individuellt och man får anpassa inlärningen/träningen efter hunden. Nedan några exempel på 

uppstart. 

 

“Spontanupptag” 

Man går en sträcka i skog eller på äng efter en bit lägger man hunden favorit leksak. 

Sen går man och hämtar hunden utan att uppmuntra hunden på något sätt. Sätter på den koppel 

eller har den lös. 

Man går sedan tvärs över det spår man lagt ut. Antingen kommer hunden spontant att ta upp spåret 

och finna sin leksak, eller också gör man om samma sak vid ett senare tillfälle. 

På så sätt lär man hunden att det lönar sig att följa ett spår. 

Jag gillar detta, och gör det alltid med mina egna hundar. 

Det en hund lär sig självt och spontant, det blir ofta bra. 

“jakt/nyfikenhetsspår” 

Man binder upp hunden i ett träd, hetsar hunden med en leksak och går iväg. Efter en sträcka lägger 

man ner leksaken och går en båge tillbaka till hunden. 

http://www.brukshundklubben.se/Documents/2_funktionar/4_prov_tavling/Regelrevidering_2017/Bruksprov_regler_2017_f%C3%B6r%20tryck%20och%20webb.pdf
http://www.brukshundklubben.se/Documents/2_funktionar/4_prov_tavling/Regelrevidering_2017/Bruksprov_regler_2017_f%C3%B6r%20tryck%20och%20webb.pdf


Hunden är då nyfiken på vad man varit. 

Kopplar loss hunden från trädet och går mot spåret. Hunden spårar då till sin leksak. 

“Personspår” 

Ungefär som “jakt/nyfikenhet” fast personen är belöningen i slutet. 

“Godisrutor” 

Detta vågar jag påstå är relativt vanligt hos de som ska tävla IPO. 

Man trampar upp rutor på 1 meter x 1 meter. I dessa rutor, och där vittring finns, lägger man godis 

som hunden får söka efter. 

Hunden lär sig snart att det finns godis där det finns vittring. 

Dessa rutor blir sedan mer avlånga och till slut har man ett så kallat spår som hunden följer. 

Nu vet ju inte jag var ni som ska vara med på kursen är i er träning och jag kommer lägga upp den 

individuellt för varje ekipage. Vi kommer också att jobba med stegringsföljd och utmaningar för 

hundarna. 

Det ska bli väldigt roligt att träffa er alla. Ni kan få en bild av mig och mina nuvarande hundar på 

www.maybetails.se  

Vänligen 

Anna 

http://www.maybetails.se/

