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Jag har tränat spår med min hund under en period. Han älskar att spåra och 
är mycket ivrig när jag väl släpper på honom. Problemet är bara att han inte 
bryr sig speciellt mycket om spårpinnarna. Jag har provat att lägga ut hans 
leksaker och även ställt en matskål med godis i slutet, men det intresserar 
honom inte heller. Han tycker att själva spårandet är mycket roligare än före-
målen. Hur kan jag ändra på detta?

Hur ökar m 

Anna R

Hejsan Anna! För att få svar på din 
fråga har vi kontaktat Louise Abra-
hamsson som tävlat både SM och 
NM i spår de senaste åren. 
 
Du verkar ha en underbar hund och 
ett positivt problem... Jag tror nämli-
gen att de bästa och duktigaste spår-
hundarna är de som prioriterar bort 
sakerna i spåret, just för att det är så 
kul att bara få spåra – vem hinner 
stanna då?

Gå inte runt problemet
Tyvärr är det så att om man vill tävla 
och vara framgångsrik i spåret så be-
höver man ha sina pinnar med sig. 
I de högre klasserna ligger det åtta 
stycken och för föraren är det inte all-
tid lätt att se dem. Därför är det viktigt 
att hunden markerar och tar pinnarna! 
Jag tror på att ta tag i problem man 
har med sin hund, INTE gå runt dem 
utan rätt in i dem! Jag tycker du ska 
plocka ut problemet och först lösa det 
vid sidan av spåret, precis som man 
gör vid problem i lydnadsmoment. 

Lek in intresset
Försök att göra pinnarna intressanta 
och roliga i andra situationer. Lek 
mycket med pinnar och då lekar som 
DIN HUND tycker om och tänder till 
på! Du känner din hund bäst och vet 
vilka lekar som den tycker om i and-
ra situationer. Kanske du ska pröva 
att sätta ett snöre i en pinne och leka 
jaktlekar (katt och råtta) med den? 

Oftast  är jaktlekar de bästa och enk-
laste att sedan föra över till spårar-
betet. Alla hundar går att leka igång, 
det gäller bara att hitta vad den egna 
hunden gillar bäst... När hunden 
tycker att pinnar är roliga kan du 
börja ”kasta pinnar” på skogsprome-
naderna som hunden får hämta och 
sedan leka med. Ett par gånger per 
promenad kan du gömma, kasta eller 
bara busa med en spårpinne. Detta 
fi xar ni på en till ett par veckor om du 
är målmedveten. 

Visa ditt intresse
Sedan är det dags att börja träna 
spår igen. De första spåren kan du 
lägga ganska långa fast med bara en 
endaste pinne, nämligen slutet. Jag 
tror att om det är långt till pinnen  blir 
den mer värd för hunden då den änt-
ligen kommer. Dessutom kan du som 
förare vara riktigt rolig om du bara 
behöver leka en gång, det är svårt att 
vara kalasrolig åtta gånger i rad när 
man själv börjar bli trött. Vill du kan 
du trampa runt lite där du ska lägga 
pinnen, så att det blir extra mycket 
vittring där och att det har hänt nåt 
annorlunda i spåret så att du gör din 
hund extra nyfi ken. Har pinne i snöre 
fungerat bra vid lekövningarna, så 
lägg en pinne med snöre som slut. 
Vissa hundar tycker att det är jättekul 
med motstånd. Då kan du binda fast 
pinnen i till exempel en gren. Liggti-
den spelar inte så stor roll. Låt inte 

spåret ligga för länge bara. Var riktigt 
uppmärksam på din hund när ni när-
mar er pinnen. Vid minsta lilla marke-
ring så rusa fram och initiera leken! 
Vissa hundar tycker att konkurrens 
om pinnen är kul. Om din hund gör 
det, så sno pinnen innan du bjuder 
in till lek. 

Träna alltid pinnlekar
Markerar inte hunden alls så släng 
dig fram och ta pinnen framför nosen 
och retas lite med den. Sela av hun-
den och var tydlig med att arbetet slu-
tar med att ni fångar jaktbytet/pinnen. 
Kör ett par spår med bara ett slut, se-
dan kan du börja med två pinnar och 
sen utöka i takt med utvecklingen.    
   Tänk på att lägga ganska långt 
mellan pinnarna så att du bibehål-
ler hundens intresse för dem. Tänk 
även på att aldrig leka din hund trött! 
Ha korta, intensiva och jätteroliga le-
kar med pinnen och sluta då hunden 
är som ivrigast. Hinner hunden börja 
tröttna på leken så blir det bara be-
svärligt att behöva stanna i det roliga 
spåret och då har du gjort en avdres-
sering istället... 
    Har man en hund som gärna prio-
riterar bort pinnar/saker i spåret just 
för att spåret är så mycket roligare, 
så kommer man få jobba med pinnin-
tresset under hela karriären. Slappna 
inte av när det börjar gå bra utan fort-
sätt med roliga pinnlekar i alla möj-
liga situationer. 

innarna? för spårp

Ingenting är för lätt eller för 
svårt. I HUNDliv kan du fråga 
vad du vill. Vi hittar exper-
terna inom din frågas område 
och hjälper dig att få ett bra 
svar. Skicka din fråga till:

 HUNDliv, Kampavall, 
540 17 Lerdala 

hundliv@telia.com

VÅGA FRÅGA!

an intresset

Lek in intresset för spår-
pinnarna...

... Så att hunden vill vara den 
som hittar dem först i spåret!

Om hunden inte mar-
kerar pinnen alls, så 
kasta dig framför 
nosen på den och re-
tas med spårpinnen!
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