
Skipbo i helg och söcken

Hur ger vi våra hundar ett gott liv? Jo, genom att aktivera dem och 
låta dem använda sina olika förmågor så som till exempel att söka 
efter personer, leta efter föremål eller leda en grupp. Fotbollsspel 
och löpträning är också viktigt för deras fysiska hälsa. 

Skipbo utför någon aktivitet sex av veckans sju dagar utöver ett 
flertal rastturer då han kan få spela boll eller leta efter föremål eller 
träna lydnad på en äng. Vid behov får han apportera burkar och 
annat skräp till glädje för alla som promenerar i området. 

En förutsättning för att Skipbo skall kunna röra sig fritt i 
bostadsområde och i skog och mark är att han har en ovillkorlig 
lydnad och den har han fått genom olika kurser och tävlingar hos 
Svenska Brukshundklubben 

På de följande sidorna visar jag bilder från våra olika övningar. 
Bilder och texter är sammanlänkade. Det finnsäven länk till SBK. 

Skipbo - alias Pilfalkens Jim. Sju år. 44 kg. 
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Vi går ett spår en gång i veckan. Skipbo gillar det och är duktig. Vi har nått högre klass 
i såväl spår som i rapport. Vi kom inte längre beroende på att vi inte kom överens om hur 
lydnaden skulle utföras. Jag tränade honom för mycket så han blev less. 

Under den tiden spåret vilar får Skipbo klättra, hoppa och göra uppletande. Trots sin tunga 
kropp och sin mycket korta ansats - han brukar vid återhoppet starta det alldeles intill 
ställningen - nuddar han inte hindret. Nu, när vi inte längre tävlar, går uppletandet som en dans. 
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Rapport är spännande och roligt. Skipbo gör en rapport i veckan. Han springer inte fort - han är ju 
alltid ensam hund - men han utför momentet mycket säkert. Det har hänt att han tröttnat under ett 
pass och då har han lämnat rapportsträckan och sökt sig till vägar han känner och begett sig till 
bilen eller till köket i Bertilssons stuga i Delsjön där han blivit väl omhändertagen och fått godis. 
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Sök har Skipbo tävlat i en gång. Då var han mer intresserad av funktionärerna än söket. Numer 
tränar vi sök ibland och då under enkla former.. 

Tisdagkvällar löptränar vi med ett gäng Solvikingar. Det är för oss i ett förhållandevis tufft 
tempo. Skipbo är kopplad till mig för att inte springa ivägen för de andra. Det innebär att han, 
när tempot ökar, drar mig eftersom jag inte längre kan springa så fort. Skipbo vill alltid ligga 
först och leda gruppen. Varje vardagsmorgon springer vi sju km i lugnt tempo i Påvelund. 
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Bruksprov 
Bruksprov (tävling) i lydnad, skydds, spår, rapport och 
sök styrs av ett omfattande och detaljerat regelverk. 
Den, som vill träna momenten utan avsikt att tävla, 
behöver ju inte slaviskt följa regelboken men bör i 
huvudsak göra det för att underlätta för såväl sig själv 
som för hunden. I den följande texten presenteras sök, 
rapport och spår mycket kortfattat för att ge den 
oinvigde en hum om vad bruksprov innebär. All in 
formation om bruksproven finns på Svenska 
Brukshundklubbens hemsida. www.sbk.nu - Tävling 
Lycka till. 

Sök 
En sökhund skall genom att avstöva (med luktsinnet 
söka) sökområdet med relativt hög näsa för att få 
vittring på de tre figuranter, som ligger gömda i 
området. Detta skall vara 100 meter brett (med en stig 
i mitten) och 100 – 300 meter långt beroende på i 
vilken klass hunden tävlar. Hunden får inte spåra. 
Hunden har ett sådant sökhalsband, som Skipbo bär på 
bilden. När hunden funnit en figurant tar han den 
rulle, som hänger tvärs i halsbandet, i munnen och 
springer fram till föraren. Denne kopplar hunden och 
kommenderar Visa och så visar hunden var han funnit 
figuranten. Tillbaka till bilden 

Rapport 
Rapportmomentet har en tydlig militär anknytning. 
Rapporthundar användes förr till att sända 
meddelanden mellan olika militära positioner.  Det 
krävs två personer för att utföra momentet – en förare 
och en hjälpförare. En rapportsträcka är totalt i högsta 
klassen 2000 meter och den har fyra stationer: A, B, C 
och D. 
En av förarna beger sig med hunden till B (1100m) 
och den andre stannar kvar på A. Från B skickas 
hunden tillbaka till A. Föraren vid B går vidare till C 
(400m). Hunden skickas till C varifrån han skickas 
åter till A. Föraren vid C går vidare till D (400m). 
Under uppehållet på stationerna skall hunden vila och 
pysslas om – gärna med lite godis. Hunden springer 
sammanlagt 6100 meter i elitklassen. På tävlingar 
sköts kommunikationerna mellan de olika stationerna 
med radio (eller mobiltelefon). På träning går det bra 
att enbart använda sig av tidlapp. 
Hunden bär på ett rapporthalsband, som består av ett 
elastiskt halsband med en lockförsedd hylsa (fotorulle) 
i vilken tidlappen läggs. I rapport såsom i alla andra 
moment där hunden arbetar okopplad är den försedd 
med tjänstetecken. Tillbaka till bilden. 

Spår 
Det här momentet är det mest vanligt förekommande 
inom hundsporten. Det torde uppskattas av alla hundar 
eftersom de då får användning för sin utomordentliga 
luktförmåga. Det är också käckt för föraren eftersom 
han kan utföra momentet utan hjälp av andra. 
Spåret är 1000 - 1200 meter långt (alla mått och tider 
är beroende på i vilken klass hunden tävlar) och skall 
ligga i 60 - 120 minuter innan momentet börjar. I 
spåret placeras sju apporter (fyrkantsstav av 2x10 cm) 
och vid slutet en längre apport. 
Vid spårning skall hunden vara selad och kopplad till 
en femton meter lång lina. Den skall först leta upp 
spåret i en ca 30 x 40 meter stor ruta och därefter spåra 
upp apporterna och fullföljt spåret inom vissa 
stipulerade tider. Tillbaka till bilden. 

Solvikingarna 
är en klubb med anor inom långdistanslöpning. 
Klubben har sin stuga i Skatås och har ledarledda 
träningspass i grupper med olika svårighetsgrad 
tisdagar, torsdagar och söndagar. 

Klubben arrangerar flera tävlingar under året -
Vårtävlingarna, KålleMaraton, Göteborgs-Maraton och 
Sylvesterloppet det senare den 31 december. 

Det går utmärkt bra att kombinera hund och löpning. 

En åskådare under ett av våra träningspass. 
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