Vattenarbete:
* Vattenproven har tre klasser. Innan man kan börja tävla måste hunden
klara ett obligatoriskt sim och räddningsprov (SoR).
* Den enda obligatoriska utrustningen är flytväst.
Men de flesta som tränar vatten har någon form av våtdräkt, det är
praktiskt och skönt -pga. att vissa hundar gärna klättrar och river lite i
början innan dom förstått det hela och det är även ett sätt att
förlänga säsongen då det är lite kallt i vattnet under vår och höst
* Om du vill pröva på vattenarbete är ett tips att gå en kurs,
Tag kontakt med vattenansvarig i klubben för information om det finns
vattenaktiviteter i just ditt område, eller för hjälp att komma i kontakt med
andra vattenentusiaster.
Här nedan kommer det en beskrivning av de olika momenten
som ingår i klasserna och även om utrustning om är bra att ha.
Detaljerade regler och Vattenprovsbestämmelser finns att köpa av
Svenska Newfoundlandshundsklubben (Tk-tävlingskommitten)
för en rimlig summa. Någonstans runt (50 Kr)

Utrustning att ha med på vattenträningen:
En Dramaten:
Ett mycket bra tips till att forsla alla saker man behöver ha med
på vattenträningen så slipper ryggen lida av att man bär tungt.
En liten magväska att ha godis och leksak i är också bra vid träningen,
då har man händerna fria frångodis.
En klicker är ett jättebra
hjälpmedel vid inlärning
av moment.

Att använda sig av extern belöning
är ett smart tips när det gäller vattenarbete
då det är mycket dirigering i momenten.
En liten belönings ask eller påse är att rekommendera.

Godis & Mat i alla dess former brukar
fungera alldeles utmärkt för den
godisglada hunden.
– vad gör dom inte för en liten godbit!

Även leksaker i alla dess
former brukar vara poppis.
Det är endast fantasin som
sätter stopp för vad man kan
ha med sig för leksaker som
gör vovven alldeles lyrisk.

Detta med Gottis gäller då inte bara hundarna.
Detta brukar även vara obligatoriskt för oss då vi
tränar – som bekant så vet ni att ”sjön suger”
och allt blir så mycket trevligare med en liten
fika stund för oss blöta mattar och hussar också.

Utrustning:
Som vi skrev tidigare så är
flytväst det enda obligatoriska
utrustningen, men för din egen
skull så är både våtdräkt och
våtskor att rekommendera.

Även hunden kan behöva utrustning:
Så som flytväst är bra att ha i början när hunden
inte är så bekant med vattnet och kanske känner sig lite osäker. Även bra att ha då man simtränar hunden
lite längre turer, den får både dig och hunden att känna er trygga ute på djupt vatten.
Denna används dock INTE under tävling på hund.
En specialtillverkad sele för vattenarbetet. Denna förekommer mer i utlandet än den gör i Sverige. Bra att
hålla i när man tränar livräddning – denna används inte obligatoriskt på tävling, men får
användas om man själv vill det.

Båt – Ingår i flertalet moment i alla
klasser. Det är tyvärr inte alltid
så att man har tillgång till egen båt vid
träningar, men då fungerar denna
uppblåsbara alldeles utmärkt
Lätt att bara pumpa i och ur luften
och packa ihop och ta den med sig.

6

5
4

1
3
2
Dessa föremål förekommer alla på tävlingar – förutom Den blå frisbeen som får föreställa en Target platta
Denna är till för att träna in att få fart i momenten Utifrån vattnet och in till land.
1: Livbojen används vid livbojföring i Öppen & Elitklass
2: Paddlar används vid sökapport i Start och Elitklass (antingen dummies eller paddlar använder man )
3: Dummies används som sökapport i start & Elitklass
4: Undervattensapport användas i Öppen & Elitklass
5: Apportbocken används vid enkel apportering i Start & Öppen och även i Elit vid apportering fr. brygga
6: Targetplatta

Hur vi börjar:
Landträning är en stor del av hela denna
sport – framför allt under den kalla årstiden
då säsongen i vattnet är väldigt kort … Börja
med lek och dra rep är ofta väldigt roligt för
valpen som stolt springer och visar upp vad
den har i munnen-mycket beröm utdelas
vid dessa tillfällen.
För mer information ang. landträning – se
under samma flik – Workingleos
Vattenarbete del 1
Vattenarbete del 2

Vid inlärning av valpen/unghunden
är det bra att ha en favoritleksak som denne får simma
ut och hämtaunder lek.
– allt för att bygga upp ett bra föremålsintresse

Konkurens är ofta väldigt bra för att skapa
ett intresse för nåt, framför allt för valpen
som är lättlockad till roligheter.

Att introducera nåt av föremålen som
ingår i vattenarbetet under lek är bra till
valpen då den börjat känns sig säker i vattnet.
Tänk vad en fender kan vara rolig. 

Simma och busa och ha kul ute i vattnet med
din valp/unghund – testa gärna att ha
våtdräkten på dig så slipper du bli riven, det är
annars lätt att man tappar fokus för man är
rädd att bli riven (det gör ont) och då är det
lätt att man inte är lika avslappnad och rolig för
hunden

– Gummibåt är ett perfekt redskap när inlärning
av båtmoment ska tränas in …

– Lek och kamp med en repstump när
hunden börjar bli van och känna sig
säker i vattnet
– Sedan kan man kasta repet
och hunden simmar ofta glatt ut och
hämtar det. På detta sätt lär man hunden
att rep är en rolig pryl.

Undervattensapporteringen var en lattjo liten pryl
för denna valp …

