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1a
APPORTERING
Engagemang

D Ointresserad, vänder

E sig borr

E Intresserad, ftilier

E med något avbrou

Sflntresserad, ftiljer

Hutan avbrott

E Inffesserad, vill iväg

u
E Upphetsad, hoppar,

E gna1l% piper ocb/eller

skäller

1b
APPORTERTNG

Vägen ut

E Startarej

tr
I Startarmen avbryter

tr
I Startar i skritt eller

I trav, kan oka

farten, fullftiljer

ffitartar med hog fart,

{-At**"d, tullftiljer

E Startar med hog

U fart, ei målinriktad,

kar tullfttlja

1c
APPORTERING
Gripande

E Griper ej, nonchalerar

E apporten

E Griper ej, nosar på

E apporten eller griper

med tidsftir&öinins

E criper örsiktigt eller

E nyper i apporten

ffGriper apporten direkt

ffimed hela munnen

E Griperdirekt,hugger

E apporten

1d
APPORTERING
Grepp

E criper ej

tr
fJ Lost grepp, kan

E tappa apporten
{uiut, ot,i.tigt gepp

{
E Oroligt grepp, rullar

E eiler tar omtag

E Hårt grepp, kan

E skada apporten

1e
APPORTERING
Bärande

E ear ej

tr
D siir l-to m från

E upptag

E gar to-ts meter från

E upptag

E Biir mot ftiraren men

E shpper iman
ftirarens skyddszon

SBar genom hela

K-o*.ttt.t

1f
APPORTERING
Vägen in

E Awiker eller

fl återv:inder ej

E Viinderuppmot

E fiiraren men kommer

inte ända fram

E Återvänder med

I tidsftirdröjning

E Återvänder

flmålinriktat i skdtt eller
trav

ffÅtervander

,Ehfllnriktat i gatopp

2a
sÖr
Engagemang

E Ointresserad, viinder
sig bort

E htresserad, fiiljer med
något avbrott

,{ Intresserad, ftilj er utan
\ avbrott

E Intresserad, vi1l iväg E Upphetsad, hoppar

gnäller, piper,

och/eller skäller

2b
SÖK
Uppletande

E Föraren visar på
apporten

E Föraren ftiljer hunden
5 m firan apporten

E Föraren gårhalva
sträckan

E Finner vid
omsiindning

{Finner vid ftirsta
'ftirsöket

2c
SÖK
Gripande

E Griper ei, nonchalerar
apporten

E Griper ej, nosar på
apporten eller griper

med tidsftirdröjning

I Griper ftirsiktigt eller
nyper i apporten

,(Griper apporten direkt
\med hela munnen

fJ Griper direkt, hugger
apporten

2d
SÖK
Grepp

E Griper ej E L<ist grepp, kan tappa

apporten
.(trajukt ororli gt grepp fJ Oroligt grepp, rullar

e1ler tar omtag
[1 Hårt grepp, kan

skada apporten

2e
SÖK
Bärande

E erir e1 E Biir högst 3 meter
från upptag

E Bar 3-15 m från

upptag

E eair ts-zs m från

upptag
{par genom hela

momentet

2f
sÖr
Vägen in

E Awiker el1er

återviinder ej

E Viinderuppmot
1?iraren men kommet
inte ända fram

fl Återvänder med
tidsftirdröjning

[ Ätervander
målinriktat i skritt
eller trav

4Återvander'målinriktat i galopp

3

VILTINTRESSE
I Visar inget intresse

eller undviker kontakt
med vilt

E Nosar, visar intresse E Försoker gripa filrlper E Biter och/eller sliter
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