
 

 

Velkommen til APPORTKURS 

 



 

 

Apport er et viktig dressurmoment som alle fuglehunder bør beherske. Fremfor alt er det 
viktig i jaktsituasjoner der en god apportør vil bidra til at skadeskutt fugl raskt blir funnet og 
avlivet. Er man interessert i å stille på jaktprøver er det dessuten krav om apportbevis eller 
apport for å kunne oppnå de gjeveste premiene. 

Apportkurset på Stokkmarka går over 6 tirsdagskvelder.  

Det vil imidlertid være noe ulikt fra hund til hund hvor lang tid det tar å lære de ulike moment. 
Den viktigste treningen foregår imidlertid hjemme, vi anbefaler daglig trening helst to ganger 
daglig. Den anbefalte treningstiden varierer. En generell regel er kortere økter med yngre 
hunder. Dette vil vi ta opp spesielt på kurset slik at det blir individuelt lagt opp.   

Hvis ønskelig kan man ved endt kurs avlegge apportprøve.  

Av utstyr trenger man en apportbukk og etter hvert også en tørket rype. 

En stegvis oversikt over hovedtema for å oppnå at din hund apporterer er som følger: 

1. Ta / holde apportbukken 

2. Gripe etter apportbukken 

3. Plukke opp apportbukken 

4. Hente apportbukk 

5. Samme prosedyre med tørket rype 

6. Samme prosedyre med rype 

 

 



1. Ta og holde apporten: 

Rolige omgivelser, gjerne sterilt rom 
Hunden i sittende stilling, fører stående eller knestående bak. 

Håndter gjerne hunden bestemt, den skal ikke kunne vri seg unna 

       

Ta tak rundt underkjeve med venstre hånd  –  klem med venstre tommel underleppa til 
hunden ned mot tanngarden til hunden gaper 
legg apportbukken inn i munnen – si samtidig ”apport” 
Hunden holder litt samtidig som man kan gi støtte under haka. 

Avlevering: 
Si ”takk” og ta apportbukken ut av munnen. 

Ros akkurat idet hunden gaper, må times veldig godt. 

Kan også være hensiktsmessig å rose etter avlevering dersom øvelsen har gått bra. 

Øvelsen gjentas slik at hunden nærmeste blir ”hjernevasket” på hva den skal gjøre. Dette 
gjøres i større grad på de eldre enn de yngre hundene. 

Varier gjerne rekkefølgen og varier stemmeleiet når du gir hunden tilbakemeldinger slik at 
øvelsen ikke blir monoton 

        



2. Gripe etter og holde apporten 

Når hunden åpner munnen og tar apportbukken kan man holde den litt lenger frem slik at 
hunden må strekke seg litt. 

Det kan i en startfase være hensiktsmessig å skyve hundens hode frem når den gaper slik at 
apportbukken «havner» i munnen. 

Dersom hunder gaper og strekker seg litt etter bukken kan du skryte samtidig som du flytter 
den enda litt frem. Slik kan du gradvis øke avstanden.  

Deretter øker en vanskelighetsgraden ved å holde apporten gradvis lenger frem og etter 
hvert lenger ned. 

Kan eventuelt strekke holdetiden, men ikke så lenge at hunden gjør feil (gjelder helst 
unge/ungdommelige hunder). 

 

       

3. Hente fra bakken 

Dette momentet er ofte den største ”dørstokken”. 

Legg i begynnelsen apportbukken på skrå mot bakken, den ene enden hviler mot bakken, 
den andre holder man litt opp. Etter hvert senker du apportbukken ned og fjerner hånden 
gradvis og etter hvert helt. 

Viktig: ha tålmodighet og bli ikke frustrert eller irritert ved dette punktet. Mange hunder 
trenger tid for å bli trygge på denne øvelsen. 



 

4. Hente apportbukken 

Hunden sitter og fører står bak.  

Legg bukken rett foran hunden. Øk avstanden gradvis, med ca 10 cm. Det springende 
punktet er når hunden må reise seg og hente for så å komme tilbake og avlevere. Etter hvert 
må kan kaste bukken frem (nå er det lurt å vente litt med apportkommandoen - vi vil ikke ha 
hund som går i skuddet). 

Til sist må fører gå av sted og legge ut apporten. Først når hunden kommer i gang med 
apportsøk for å finne apportbukken og avleverer med glede kan vi si at apport er innlært. 

Husk: Viktig ved apportsøk-innlæring er at apportbukken blir lagt slik at hunden søker i 
motvind. 

        

5. Tørket rype. 

Samme prosedyre som under punkt 4. 



         

 

 

 

NB!  

Under alle punkt er det svært viktig å unngå å gå for raskt frem. Dersom man øker 
vanskelighetsgraden for hurtig, er det lett å få en usikker hund som vegrer seg for å utføre 
ordre. Man må da gå tilbake for å begynne på nytt. 

Tålmodighet er en dyd. Man kommer hurtigst til målet ved å ta ett trinn av gangen og være 
grundig og derved få en hund som opparbeider seg gode rutiner ved gjennomføring av 
øvelsene.  

Husk!  
Ved godt innlært dressurapport er apportering en ”bieffekt” – hovedeffekten er hvordan 
hunden opplever deg som leder.  

 

 

 


