Fortsettelsen av IPO/RIK Sporet
Av Tor Andre Breivikås

I forrige Rottweilerposten skrev jeg en artikkel om IPO.
I denne artikkelen skal jeg prøve å kaste litt lys på IPO sporet.
Som jeg skrev i forrige artikkel er IPO sporet til forskjell fra brukshundsporet, nesten to vidt
forskjellige øvelser.
I IPO skal hunden gå svært konsentrert, nøyaktig og selvstendig uten noe hjelp fra fører.
For å kunne utrede sporet og spesielt vinkelarbeidet med stor nøyaktighet,
krever det en hund med god nervekonstitusjon og konsentrasjon.
Mange vil hevde at IPO sporet er ett lydighetsspor, noe som i mange tilfeller kan være korrekt.
Likevel er det liten eller ingen tvil om at hunden går spor.
IPO3 sporet skal være minst 600 skritt langt, 4 rette vinkler og 3 gjenstander.
Liggetid er på minst 60 minutter.
Til forskjell fra brukssporet hvor man går alene, vurderer dommeren ekvipasjen helt
fra den melder at den er klar, til sportstart, gjennom hele sporet, markering av
sporgjenstander og helt til avmelding.
For å komme til start krever det at man lærer hunden å gå rolig og nøyaktig.
Den «metoden» jeg skal skrive er på ingen måte en fasit, da det finnes en rekke metoder
som fører frem til start.
Men metoden jeg beskriver vil jeg påstå er en trygg og positiv måte å trene hund på,
som på ingen måte «ødelegger»
noe hvis man på ett senere tidspunkt finner ut at man ønsker prøve andre metoder.
Metoden baserer seg på en del metodesteg som strekker seg fra introduksjon til prøvestart.
Metodestegene er noe enkelt forklart delt inn i følgende metodesteg:
1.Introduksjon til spor (Firkanten)
2.Firkantsporet
3.Sporstarter og lengre spor
4.Vinkler
5.Gjenstander

Introduksjon til spor (Firkanten)
Uansett om du har en valp eller en sporerfaren hund som skal introduseres til IPO sporet ville jeg
uansett valgt, å starte med å introdusere hunden til «Firkanten». Øvelsen går ut på å lære
hunden at der det er tråkk er det belønning i form av mat. Denne øvelsen kan derfor med fordel
kombineres ifm. foring morgen og kveld.

Figuren viser «firkantene for voksen og valp»

1. Finn egnet sporunderlag slik som en gressplen eller ett gressjordet (Kort gress)
2. Tråkk ett par firkanter med god avstand fra andre tråkk og grøftekanter. Gjerne 5-10m inne på
gresset, og med godt mellomrom mellom firkantene. For Valp tråkk en firkant på ca 50cm2, og
en for en ung/voksenhund tråkk en firkant på ca 1m2 og strø over med mat slik at du dekker hele
firkanten. Her kan du med fordel benytte noe som lukter godt (små
pølseterninger/frolic/lever/forkuler etc)
3.Gå ut av firkanten, og og hent hunden. Før hunden bort til firkanten i line. Husk å ha vinden i
ryggen og la hunden oppdage firkanten selv.
4. Hundene vil raskt oppdaget mat, og vil normalt sett selv søke opp maten. Når hunden
begynner å spise og søke opp maten, ros hunden rolig. Husk slakt bånd. Hjelp hunden til å finne
alle godbitene om den trenger det. Etter at valpen er ferdig med første firkant gi den litt hvile og
litt vann før du går til neste firkant. En ung/voksen hund bør kunne gå direkte til neste firkant.
5. For valper ville jeg gjentatt denne øvelsen over noen uker (2-3 sporøkter i uka minst), før jeg
hadde gått videre til neste metodesteg. På en sporerfaren eller voksen hund, vil som regel dette
gå noe raskere, men vær tålmodig.

Firkantsporet
Firkantsporet fortsetter der «Firkanten» slapp, og vi skal her ha som målsetting å introdusere en
sporgate fra firkanten til en ny firkant. Vi skal også vedlikeholde ideen om at der det er tråkk, der
er det også belønning i form av mat.

1. Finn egnet sporunderlag slik som en gressplen eller ett gressjordet (Kort gress)
2. Lag en firkant igjen (ca 50cm2) og strø over med mat. Gå så museskritt fra midten av firkanten
og i 2 meter og lag en ny firkant. Strø mat i museskrittene og i den siste firkanten som vanlig. Sett
ned sporflagget der du begynner musekrittene (se figur)
3. Hent hunden, før hunden bort til firkanten og la hunden spise opp all maten i firkanten. Når
hunden har spist opp all maten, vil den antakelig søke etter mer mat, og finner da kanalen med
musetråkk hvor den finner mer mat. La hunden følge kanalen og inn i den nye firkanten.
4. Når du har gjort dette en del ganger og du ser hunden har «catchet» poenget med tråkk = mat,
så kan man forlenge «kanalen» med noen meter, og bare legge mat i hvert tråkk (ett tråkk, en
pølsebit). Men start alltid med firkant og avslutt alltid med firkant.
5. For den «voksne» hunden eller den sporerfarne hunden, så vil du raskt se progresjon. Her kan
man raskt lage lengre strekker 10m til 20m mellom start firkant og sluttfirkant.
I neste rottweiler post kommer fortsettelsen.

