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Handtarget

Target betyder måltavla och
handtarget är ett försvenskat
uttryck där man använder sin
egen hand som en måltavla att
sikta mot. Att lära hunden att
med nosen följa efter din hand
och att till och med frysa med
nosen i handflatan kan man ha
användning av i inlärning av
många moment men även i
vardagen.
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att hunden släpper apporten så fort du för
handen mot apporten.
De här övningarna ger snabbt resultat
om du är noga med VAD du ska belöna
(kriterier) och NÄR (tajming). Stegra
långsamt i början men stanna inte för
länge vid duttandet med nosen om du vill
ha ett långt frys i slutmomentet.
Om man inte får till själva frysdelen
som är den del som kan vara lite knixigare
kan man välja att bara använda den delen
som har med inkallning och snabb
avlämning i handen.

Gör så här - steg för steg:
1 Lär in genom att sätta fram handflatan
framför hundens nos och belöna minsta
ansats till att den först tittar åt, sedan
kanske nosar, duttar med nosen och till
sist fryser nosen i handflatan. Hunden
kommer att anstränga sig för att nå din
hand. Var noga med att använda ditt
belöningsord eller klicker och belöna med
t ex godis men från den andra handen än
den du sträcker fram.

4 Koppla ihop övningen med hundens
leksaker, kasta en boll, vänta till hunden
har tagit bollen och sträck ut din hand.
Även hundar som gärna äger föremål och
normalt inte kommer tillbaka kopplar
snabbt ihop den framsträckta handen som
en lönsam väg och kommer tillbaka med
bollen. Om inte, så tränar du mer på steg
ett och belönar bättre och gör även övningen lättare genom att inte använda hundens
favoritleksak när du nästa gång ska koppla
ihop det med att lämna ett föremål.
Att arbeta vidare med
Lägg på ingångar och testa om övningen
håller även utan utsträckt hand. Det man
är ute efter är att när du efter hundens
ingång till sidan för fram din hand mot
apporten så ska den inte tänka på att
släppa utan att frysa. Denna del tränar
man även bäst i kombination med
”omvänt
lockande”.
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Du kan använda handtarget för att träna
in inkallning och för att få hunden att
lämna föremål i handen vid apportering
och uppletande. En praktisk tillämpning i
vardagen kan vara att t ex vid hundmöten
låta sin hund få en uppgift att frysa nosen
i handen i stället för att koncentrera sig på
den andra hunden. Även tandvisning vid
utställning eller veterinärbesök kan underlättas om hunden är van att frysa nosen på
främmande människors händer. Att det
kan bli lite extra fnys får väl vi boxerägare
bjuda på!
Tävlar du i andra grenar än lydnad och
bruks är handen ofta ett viktigt och tillåtet
verktyg för att föra hunden till olika
positioner. Men just inom lydnadsdelarna
i de lägre klasserna används inte dina
händer till något annat än att ta emot
apporter så den här texten kommer att gå
igenom hur du kan ha användning av att
lära hunden handtarget för att få ett säkrare
apporteringsmoment. Använder du handen
för inlärning av andra moment där handen inte får användas i det färdiga momentet så tänk på att ha en plan för hur du ska
arbeta bort hjälpen successivt.
Du kan använda handtarget för att
uppmuntra hunden att komma tillbaka
med ett föremål och lämna det i din hand
och inte släppa innan kommando. Genom
att hunden blivit belönad för att frysa med
nosen i din handflata utan föremål i
munnen kommer sannolikheten minska
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3 Öka avståendet mellan dig och hunden.
Många hundar tycker att det är en jättekul
lek att springa mot din utsträckta hand i
full fart och helt plötsligt har du ett
jättebra verktyg för säker och snabb
inkallning i vardagen. Ställ upp en träningskamrat en bit ifrån och låt hunden springa
fram och tillbaka och dutta/frysa på era
utsträckta handflator. Bra grund för budföring också!

2 Gör samma som steg ett men nu på nära
håll när hunden har en leksak i munnen.
Det förutsätter att hunden kan gripa ett
föremål, leksak eller något apportliknande
föremål. Din hand är alltså lönsam att
sträva efter och frysa nosen mot oavsett
om hunden har något i munnen eller ej.
Här vill vi att hunden verkligen trycker
leksaken i din handflata och väntar på ditt
belöningsord.

Bonus-övning:

Är ni en hel familj som är ute och går med
hunden lös? Använd hela familjen som
slumpvis sträcker ut en hand och ge superbelöning förstås när hunden kommer.
Hunden kommer att bli uppmärksam på
alla och hela familjen får en viktig uppgift
som stärker samarbetet.

Lycka till!
/Towe

