Sled
Preden začnemo slediti je vsekakor dobro iti na individualne učne ure, seminar ali tečaj v
kinološko društvo s tradicijo uspehov iz sledarstva, saj so začetki izredno pomembni za
nadaljnje delo. Brez dobrih osnov se namreč ne da veliko.
Če delamo s pomočjo prehranjevalnega nagona, je najlažje, če začnemo z vlečkami s pomočjo
svežih in že malo usmrajenih vampov (alternativa na Sliki 1). Večji kos navežemo na vrvico,
ki jo od začetka (na začetku le postojimo 3 s na mestu desno od zastavice ter si izberemo 2
zaporedna orientirja za ravno hojo) naprej vlečemo med nogami, ko delamo kratke in zvezne
korake v obutvi z dobro naznačeno peto (oster rob). Hodimo normalno tj. ne udarjamo z nogo
ob tla. V vlečko polagamo tu in tam manjše koščke vampov, na koncu sledi pa naj bo malica
bolj obilna.

Slika 1. Zgoraj je priprava že rahlo kuhanih vampov, ki so na trgu lažje dostopni. Del jih
sešijemo v večji kos, ki ga uporabimo za vlečko, ki je navezana na vrvico (tukaj kar na
zablokiran fleksi povodec). Preostanek vampov zapakiramo v manjše vrečke in damo v
zamrzovalno skrinjo ter vzamemo ven po potrebi. Spodaj je z zastavico na levi strani
naznačen začetek sledi (zastavica je levo od “stojišča”/začetka), desno sta sliki psa na sledi in
na koncu le-te.
Psa opremimo v delovno opremo tj. v nezatezno ovratnico ali oprsnico ali opasnico ter na
začetku sledarske poti psa dodamo še navaden krajši povodec (kasneje 10 m dolg sledni
povodec) par metrov pred začetkom sledi. Pri majhnih psih (kot tudi velikih) je veliko bolje,
če so privezani spodaj, saj jim po nerodnosti uporabe povodca… ne dvignemo nosa, ki sme
biti maksimalno 10 cm nad tlemi.
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Na koncu sledi psu snamemo opremo in ga spravimo v drug nagon. Navadno je to plenski
nagon tj. s psom se poigramo. Če pes plenskega nagona nima ustrezno razvitega, lahko z njim
potečemo v sled na izhodišče, kjer poberemo za sabo tudi zastavico. Pazimo tudi, da ne
delamo škode.
Domače naloge naj bodo po navodilih inštruktorjev, sicer pa sistematično in po korakih:
- na začetne kratke sledi pridemo nekoliko stran od začetka sledi pod pravim kotom, da se psa
nauči usmeriti na novejšo sled (to je načeloma že vprogramirano v njihovih možganih, pa
vendar)
- delamo več krajših in različno dolgih sledi zaporedno (enkrat je prva najkrajša, drugič
druga…)
- sledimo ob naravnih neravnih ovirah (to so začetki učenja kotov), kjer je na koncu “omege“
nagrada
- na vsakih 5 korakov vlečke dvignemo vampe za par korakov; ko jih ponovno spustimo na
tla, damo tja manjše koščke vampov
- nagrada je kasneje čedalje manjša, lahko tudi rahlo zakopana v tla, da je pes bolj počasen oz.
natančen
- sledi s časoma postajajo daljše, starejše, čez različen teren, z več in različnimi koti, s časoma
brez vlečke z vampi, vendar še vedno z nagrado; če je za psa pretežko in ni uspešen, smo s
težavnostjo pretiravali in gremo takoj korak nazaj
- psu mora biti sled v veselje in zabavo
Ločeno se pse uči nakazovanja predmetov. Ko pes zna nakazovati predmete, le-te vpeljemo
na sled. O tem pa naslednjič.
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