
Presentation! Pia Sandberg heter jag och ser med glädje fram emot att få komma till er som instruktör i sök i april. Mitt bruksintresse tog fart i början av 90-talet med rottweilers från Fandangos. Då träffade jag Sven Järverud som under många år blev min vän och mentor. Av honom fick jag lära mig grunderna i sök, att individanpassa och att alltid ha en ödmjuk inställning till olika tänk inom hundträning samt att man aldrig blir fullärd.  Hemma har vi idag tre schäfrar (11, 8 och 3 år) och en Holländsk Herdehund, korthår (2år i april).  Fram till för två år sedan tävlade jag och min schäferhane Hast elit sök. Sedan dess har jag tyvärr fått lägga söket, för Hast, på hyllan pga en skada i ryggen. Tur i oturen så fanns ju lilla Jawa redan i familjen som i framtiden förhoppningsvis ska köras både i svenskskyddet och i söket.  Min grundtänk i söket är att låta hunden arbeta med vinden redan från början, att i små steg lägga en stabil grund och utveckla ett stort figurantintresse som leder fram till en stor vilja att ta i och arbeta även när det är jobbigt. Det finns, enligt min mening, ingen ”kokbok” som kan gälla fullt ut för alla hundar. Viktigt är ändå att ha ett grundtänk och utifrån detta jobba vidare med vad varje hund individuellt behöver i den fas av sökträningen där de befinner sig. Det är också viktigt att försöka hitta rätt motivation för varje individ och att lyfta föraren i sitt sätt att samarbeta med hunden. En glad förare smittar av sig och hunden blir oftast då också glad och samarbetsvillig.  Jag tror att varje person i en sök-grupp helt och fullt hjälper och stöttar varandra och att varje träningstillfälle kan ge tankar som är utvecklande…  Till slut vill jag dela med mig av det som jag tycker är allra viktigast:  
Det ska vara kul att träna hund! 

Mvh Pia   


