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Inledande allmänna bestämmelser  
 
 
Ansvar  

Hundägare eller dennes ombud står under pågående prov under det ansvar som följer av lagen 
om tillsyn över hundar och katter. Deltagare vid prov svarar för att hunden hålls på ett sådant sätt 
att den inte kan tillfoga sig själv eller andra skada. Förvaring i bil, bur, tält eller dylikt får under inga 
omständigheter ske under sådana förhållanden att hunden kan ta skada. Aga av hund är 
förbjudet.  

 
 
Hinder för deltagande  

- Hund som inte inom föreskriven tid är vaccinerad enligt gällande bestämmelser.  
- Sjuk eller skadad hund – farlig för egen eller andras hälsa.  
- Hund som har smittsam sjukdom eller ohyra 
- Dräktig tik som inom 30 dagar beräknas föda valpar.  
- Tik som fött valpar för mindre än 75 dagar sedan.  
- Hund som behandlats med preparat som klassas som doping och kräver karens före träning 

och tävling enligt gällande bestämmelser hos Jordbruksverket samt SHK.  
- Hund som visar oacceptabelt beteende genom att visa aggressivitet, gör utfall eller på annat 

sätt uppträder hotfullt.  
 

Särskilda regler för lydnadsglädje 
 
Provdeltagande  

- Det är fritt för föraren att göra prov i valfri klass. Det är alltså inte nödvändigt att ha godkänt 
resultat i en lägre klass för att få göra prov i en högre.  

- Så snart föraren genomfört prov i en klass, har han/hon inte längre rätt att göra prov i en lägre 
klass.  

- Föraren behöver inte vara medlem i Svenska Hundklubben.  
- Hund får vid ett och samma tillfälle endast delta i en klass.  
- Löpande tik får delta på prov, och skall då gå in sist på banan av alla ekipage i Rookieklass 

och Klass 1. Löptikar ska vistas inom anvisat område.  
- Förare eller ägare till hund som skall göra prov får inte tjänstgöra som funktionär i den klass 

hunden deltar.  
- Såväl renrasiga hundar som blandrashundar får delta.  
- Förare ska ha fyllt minst 12 år.  
- Hund ska vara minst 10 månader gammal.  

 
Provarrangör  
Lydnadsglädjeprov anordnas av lokal- och/eller specialavdelningar i samarbete centrala 
lydnadskommitté (CLK). CLK kan även ordna centrala lydnadsglädjeprov. Resultat redovisas enligt 
SHK anvisningar.  
 
Provformer  
Certifikatberättigade prov – resultat redovisas på SHK:s centrala hemsida.  
Ej certifikatberättigade prov, exempelvis träningsprov– resultat redovisas ej på centrala hemsidan.  
 
Klassindelningar  
Proven äger rum i någon av klasserna:  

- Rookie, Klass 1, Klass 2, Klass 3.  
 

Provresultat  
För godkänt krävs följande resultat:  

- Rookie  -  49 poäng (max.poäng är 70).  
- Klass 1-    Uppnå 75% av maxpoäng på banan  
- Klass 2-    Uppnå 80% av maxpoäng på banan  
- Klass 3-    Uppnå 90% av maxpoäng på banan.  
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Bedömning 
 
Bedömning startar när ekipaget går in på banan och avslutas när ekipaget går ut från banan. Varje 
övning bedöms från 5-0 poäng.  
 
 
Bedömningsunderlag, 5-0 poäng 
5 poäng 
Hunden ska villigt följa föraren vid dennes sida i ett jämnt tempo.  
Övningen utförs enligt beskrivningen. 
 
4 poäng 
Hunden ska villigt följa föraren vid dennes sida i ett jämnt tempo med viss uppmuntran.  
Övningen utförs enligt beskrivningen. 
 
3 poäng 
Hunden följer föraren vid dennes sida i ett jämnt tempo med mycket uppmuntran.  
Övningen utförs enligt beskrivningen. 
 
2 poäng 
Hunden förs delvis i stramt koppel, alternativt följer föraren på längre avstånd än 1 meter. 
Övningen utförs enligt beskrivningen. 
 
1 poäng 
Hunden förs i stramt koppel, alternativt följer föraren på längre avstånd än 1 meter. 
Övningen utförs enligt beskrivningen. 
 
0 poäng 
Föraren och/eller hunden utför övningen felaktigt. 
 
 
Domarpoäng: 
Bedömningen av helhetsintrycket ska baseras på den glädje, samarbetsvilja och trevliga uppträdande 
som ekipaget uppvisar. För att få högsta poäng måste föraren kommunicera med sin hund på ett 
mycket positivt sätt. Poängen påverkas av allt som sker på planen det vill säga så väl uppträdande 
under som mellan övningarna. 
 
Sänkning av poäng görs vid: 

- Fel utförd övning  
- Sträckt koppel 
- Hunden nosar 
- Föraren trampar runt 
- Bristande samarbete 
- Sitter snett  
- Sen hund  
- Mer än 0,5m från skylt  
- Hunden rör sig ur position 
- Välter kon eller rör skylt  
- Hund skäller/ljudar 

 

Diskvalificering 
- Oacceptabelt beteende 
- Hund lämnar banan 
- Hund ej under kontroll 
- Hunden får godis/leksak på banan, förutom vid belöningsskylten 
- Banan utförs ej i rätt ordning 
- Ekipaget passerar skylt utan att genomföra den 
- Hund som uträttar behov på banan 
- Förare rör hund förutom vid belöningsskylt 
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Hinderhöjd  
Mankhöjd:                                             Hinderhöjd:  
Under 30 cm.                                        10 cm. 
Över 30 cm men under 40 cm.             20 cm.  
Över 40 cm men under 50 cm.             30 cm. 
50 cm och över.                                    40 cm. 
 
Utannonsering av Lydnadglädjeprov  

- Årets Lydnadsglädjeprov publiceras på centrala hemsidan.  
 
Anmälan och anmälningsavgifter  

- Anmälningsavgift fastställs årligen av CLK.  
- Anmälan görs on-line på SHK:s centrala hemsida och ska vara lokalklubben tillhanda senast 

en vecka innan provdag, eller senare om arrangören medger till en extra kostnad fastställd av 
CLK. 

- Anmälningsavgift ska betalas för att anmälan ska vara giltig.  
- Anmälan och anmälningsavgift är bindande. Återbetalning av avgift kan endast ske mot 

uppvisande av sjuk- eller veterinärintyg.  
- Om provet ställs in, återbetalas anmälningsavgiften.  

 
 
Anmälan provdagen  

-  Ekipaget ska vara anmält sig till sekretariatet senast 45 minuter innan start.  
 
Resultatredovisning  

- Certifikatberättigade prov – resultat redovisas på SHK:s centrala hemsida samt till CLK.  
- Ej certifikatberättigade prov, exempelvis träningsprov– resultat redovisas ej på centrala 

hemsidan.  
- Deltagarna erhåller sitt protokoll efter provets slut, när alla har gjort banan. 

 
Lokalavdelningens ansvar i samband med Lydnadsglädjeprov  
Lokalavdelningen ansvarar för att:  

- samtliga provresultat inrapporteras.  
- de deltagandes startordning bestäms.  
- prisutdelningen genomförs enligt gällande bestämmelser.  
- stamböcker/tävlingsböcker fylls i enligt gällande bestämmelser.  
- utse domare, provledare, skrivare och övriga funktionärer. 
- rätt rekvisita (koner, skyltar, skylthållare o.s.v.) finns på plats.  

.  
 
Priser  

- De tre främsta i varje klass erhåller alltid pris (plakett) vid godkända poäng.  Är fler än ett 
ekipage på samma plats får samtliga plakett. Samtliga tävlande med godkända resultat 
erhåller diplom som skickas digitalt.  

 
Medaljer  

- Glasprydnad utdelas till hund som klarar sitt tredje godkända prov i Rookieklass.  
- Bronsmedalj utdelas till hund som klarar sitt tredje godkända prov i Klass 1.  
- Silvermedalj utdelas till hund som klarar sitt tredje godkända prov i Klass 2.  
- Guldmedalj utdelas till hund som klarar sitt tredje godkända prov i Klass 3.  

 
Certifikat  

- Certifikat tilldelas hund som i klass 3 uppnår godkända poäng. 
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Lydnadsglädjechampionat  
Hund som erhållit tre certifikat koras till lydnadsglädjechampion (SvLyGCh), under förutsättning att:  

- den är stambokförd i SHK.  
- erhållit lägst ett very good i kvalitetsbedömning på certifikatberättigad SHK-utställning.  
- ägare ska vara medlem i SHK.  
- Kastrerad hund kan också tilldelas utmärkelsen, och behöver i så fall komplettera 

ovanstående med godkänd exteriörbedömning av auktoriserad exteriördomare.  
 Pris för lydnadsglädjechampionat ska utdelas under SHK:s centrala årsmöte.  

 

Årets hund 
Årets Klass 3-hund = Årets Lydnadsglädjehund  
Genomsnittsresultatet av hundens tre bästa klass 3-resultat under kalenderåret  
beräknas. Hund med bästa resultat koras till årets vinnare.  

 

Protest  
Förare som anser sig ha behandlats orättvist kan avge protest till provansvarig. 
Protest kan inte lämnas mot domslut.  
 
Resultat kan ändras endast i följande fall:  

 Om fel av teknisk art blivit begånget, till exempel om hund felaktigt deltagit i viss klass 
utan att vara berättigad till det.  

 Om hund inte haft rätt att delta enligt gällande regler.  
 
Protest ska muntligen framföras till tävlingssekreteraren senast fem (5) minuter efter sista start i 
den aktuella klassen.  
Skriftlig protest ska därefter lämnas in till   arrangören senast 15 minuter efter det den deltagande 
fått sitt protokoll.  
Protestavgiften är 150 kr, som återbetalas till föraren om protesten godkänns. I annat fall tillfaller 
avgiften lokalavdelningen. 
Protest behandlas i samverkan av arrangör och domare, beslut fattas av domaren.    
 

Startordning 
Löptikar startar alltid efter det att samtliga övriga hundar genomfört sina prov i Rookieklass och Klass 
1.  
 
Olämpligt uppträdande  
Ekipage, där förare och/eller hund uppträder olämpligt kan av den enskilde domaren i samråd med 
provansvarig uteslutas från provet. I svårare fall ska händelsen rapporteras till CLK som beslutar om 
eventuell påföljd.  
 

Funktionärer  
Domare  

- Domare godkännes av CLK 
- En-domarsystem tillämpas  
- Domare/provansvarig, som inte tjänstgjort under de senaste två åren, äger inte rätt att 

döma/provansvar med mindre än att förnyad prövning av kompetensen gjorts av CLK.  
- Domare/provansvar, som inte deltagit under någon av de två senaste domarkonferenserna, 

äger inte heller rätt att döma/provleda med mindre än att kompetensen prövas av CLK.  
 
Provansvarig 
En provansvarig utses för varje provtillfälle. 
 
Skrivaren  
Skrivaren är protokollförare och svarar för att protokollen blir korrekt ifyllda. 
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SHK:s Lydnadsglädjeregler 
 
Vid lydnadsglädjetävling genomför ekipaget en bana ritad av en den aktuella domaren. Banområdet 
har valfri storlek men minst 20*20 meter. Banområdet är markerat med band eller liknande. Skyltarna 
ska vara i A4-format och utskrivna i färg. Skyltarna numreras enligt banskiss. Vid högerhandling 
gällande skylt 1:28 samt 1:31 ska skylten innan markeras med H.  
Domaren ger klartecken att starta därefter genomförs banan av ekipaget på egen hand.  
När apporteringsövning ingår; Innan ekipaget startar överlämnar man sitt apportföremål till 
funktionären som lägger ut föremålet på anvisad plats, 4 till 5 meter från startposition i aktuella 
övningen.  
 
Generella anvisningar 

- Godis, bollar eller andra belöningsmedel får inte finnas synligt inne på banan, annat än vid 
belöningsskylt. 

- Om man väljer godisbelöning ska föraren stå på belöningsmattan (ca 50*100cm)  
- Bedömning av ekipaget startar så fort banområdet beträds och avslutar när ekipaget lämnat 

banan.   
- Hunden får föras på banan utan koppel eller i koppel med valfri hand.  
- Förs hunden utan koppel skall kopplet stoppas undan och ej finnas synligt.  
- Halsband: valfritt halsband får användas. Dock ej förbjudna ex. Stackel  
- Koppel: valfritt koppel i valfri längd får användas. Dock ej rullkoppel ex. Flexi 
- Sele får användas om det ej är ett anti-dragsele. 
- Täcke/hundkläder måste tas av innan hunden beträder banområdet.  
- Nosgrimma får ej användas. 
- Under de 2 sista timmarna innan provstart får ej banområdet beträdas av vare sig ekipage 

eller förare. Om detta sker kan ekipaget diskvalificeras. Banområdet får beträdes först när 
domaren inbjuder till banvandring 

- Ekipage startar efter det att domaren gett klartecken och ekipaget har blivit inropat på banan. 
- Övningarna skall utföras enligt beskrivningen.  

 
Tävlingsklasser 
 
Rookieklass 
Fast bestämd bana som alltid ser likadan ut. 13 övningar. Max 70 poäng 
Klass 1 
Skyltar från klass 1, Banan ska innehålla 12-15 övningar. Max 65-80 poäng 
Klass 2 
Skyltar från klass 1 och 2, Banan ska innehålla 15-17 övningar. Det ska ingå minst 5 övningar från 
klass 2. Max 80-90 poäng. 
Klass 3 
Skyltar från klass 1, 2 och 3. Banan ska innehålla 17-20 övningar. Det ska ingå minst 5 övningar från 
klass 2 och 4 övningar från klass 3. Max 90-105 poäng. 
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Rookie banskiss  
 

Skylt Övning Skylt  Övning 
1 Start 8 1:16 
2 1:08 9 1:14 
3 1:02 10 1:19 
4 1:06 11 1:26 
5 1:18 12 1:03 
6 1:12 13 Mål 
7 1:15   
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Beskrivning av övningarna Klass 1 
Stationärövning: Utförs på platsen för skylten 
Rörelseövning: Utförs i rörelse utan att stanna 
Konövningar: Övningar som innehåller koner, görs i rörelse 
Hinderövningar: Hunden måste självständigt utföra övningen efter kommando 
Stadgeövning: Hunden sitter, ligger, står medan föraren utför rörelse 
Kombinationsövning: En övning som består av flera moment 
 

Start 
Stationärövning 

Här börjar banan. Föraren och hunden 
kommer in på banan och stannar vid 
startskylten. Hunden sitter vid förarens 
sida = startposition. Föraren väljer om 
hunden ska ha koppel eller inte. Kopplet 
tas av innan man beträder banområdet. 
 
  

 

Mål 
Rörelseövning 

Här slutar banan. Föraren och hunden 
passerar skylten och lämnar banområdet. 
Hunden kopplas efter man lämnat 
banområdet.   

 
1:01 Sitt 
Stationärövning 
 

Föraren stannar och hunden sätter sig i 
startpositionen. Föraren startar 
förflyttningen till nästa övning.  

 
1:02 Sitt Ligg 
Stationärövning 
 

Föraren stannar och hunden sätter sig i 
startpositionen. Hunden ska sedan lägga 
sig ner i ett tydligt liggande, dvs att 
armbågarna på hunden ska vara nere på 
marken. Direkt från liggande startas 
förflyttningen till nästa övning.   

 
1:03 Sitt Stå 
Stationärövning 

Föraren stannar och hunden sätter sig i 
startpositionen. Hunden ställer sig sedan 
upp till ett tydligt stående, Direkt från 
stående startas förflyttningen till nästa 
övning.   

 
1:04 Ligg 
Stationärövning 
 

Föraren stannar och hunden lägger sig 
sedan ner i ett tydligt liggande, dvs att 
armbågarna på hunden ska vara nere på 
marken. Direkt från liggande startas 
förflyttningen till nästa övning.   
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1:05 Ligg-stå 
Stationärövning 
 

Föraren stannar och hunden lägger sig 
sedan ner i ett tydligt liggande, dvs att 
armbågarna på hunden ska vara nere på 
marken. Hunden ställer sig sedan upp till 
ett tydligt stående, Direkt från stående 
startas förflyttningen till nästa övning.   

 
1:06 Dubbel 
volt Vänster 
Konövning 
 

De två konerna är placerade med ca. 3 
meter från varandra. Ekipaget går först 
runt den vänstra konen och därefter runt 
den högra. Mittpunkten ska korsas 3 
gånger.  

 
1:07 
Dubbelvolt 
höger 
Konövning 
 

De två konerna är placerade med ca. 3 
meter från varandra. Ekipaget går först 
runt den högra konen och därefter runt 
den vänstra. Mittpunkten ska korsas 3 
gånger. 

 

 
1:08 Sitt 
framför kort 
ingång 
Stationärövning 
 

När man når fram till skylten slutar föraren 
att röra sig framåt medan hunden svänger 
in framför och nosen vänd mot föraren. 
Hunden måste sitta så nära föraren att 
han omedelbart skulle kunna klappa 
hunden på huvudet (½ meter). 
Hunden riktas sedan en kort väg till 
vänster position - eventuellt genom att 
vrida skinkorna och hålla huvudet mot 
föraren under hela svängen. Hunden 
måste stå upp men inte stanna innan 
ekipaget börja gå framåt 

 

1:09 Sitt 
framför lång 
ingång 
Stationärövning 
 

När man når fram till skylten slutar föraren 
att röra sig framåt medan hunden svänger 
in framför och nosen vänd mot föraren. 
Hunden måste sitta så nära föraren att 
han omedelbart skulle kunna klappa 
hunden på huvudet (½ meter). 
Hunden riktas sedan bakom föraren till 
startposition och ekipaget fortsätter 
framåt. Hunden måste ha nått vänster 
position innan föraren börjar gå framåt. 
 

 

1:10 Sitt 
framför kort 
ingång sitt 
Stationärövning 
 

När man når fram till skylten slutar föraren 
att röra sig framåt medan hunden svänger 
in framför och nosen vänd mot föraren. 
Hunden måste sitta så nära föraren att 
han omedelbart skulle kunna klappa 
hunden på huvudet (½ meter). 
Hunden riktas sedan en kort väg till 
vänster position - eventuellt genom att 
vrida bakdelen och hålla huvudet mot 
föraren under hela svängen. Hunden sitter 
innan ekipaget börja gå framåt 
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1:11 Sitt 
framför lång 
ingång sitt 
Stationärövning 
 

När man når fram till skylten slutar föraren 
att röra sig framåt medan hunden svänger 
in framför och nosen vänd mot föraren. 
Hunden måste sitta så nära föraren att 
han omedelbart skulle kunna klappa 
hunden på huvudet (½ meter). 
Hunden riktas sedan bakom föraren till 
startposition och ekipaget fortsätter 
framåt. Hunden sitter innan ekipaget börja 
gå framåt 
 

 

1:12 Sitt förare 
runt 
Stationärövning 
 

Ekipaget stannar och hunden sätter sig i 
startposition. Föraren befaller hunden att 
sitta och går sedan runt hunden med 
början runt huvudet. Föraren stannar 
sedan i startposition innan man fortsätter 
till nästa övning.  
 

 
1:13 Ligg 
förare runt 
Stationärövning 
 

Ekipaget stannar och hunden sätter sig i 
startposition. Hunden lägger sig sedan ner 
i ett tydligt liggande, dvs att armbågarna 
på hunden ska vara nere på marken. 
Föraren går sedan runt hunden med 
början runt huvudet. Föraren stannar 
sedan i startposition innan man fortsätter 
till nästa övning. Direkt från liggande 
startas förflyttningen till nästa övning.   
 

 

1:14 Hund runt 
förare 
Stationärövning 
 

Föraren stannar och hunden fortsätter gå 
runt föraren i höger varv. När hunden 
kommer upp på vänster sida fortsätter 
ekipaget till nästa övning. 
 

 
1:15 Valfri 
belöning Sitt 
Stationärövning 
 

Vid denna skylt ska man belöna hunden 
med hjälp av beröring, lek eller 
godisbelöning. Hunden ska visa att den 
uppskattar belöningen. Belöningen ska 
vara mellan 5 – 60 sekunder. Belöningen 
avslutas genom att hunden sitter ner 
startposition. Vid godisbelöning ska 
föraren stå på belöningsmatta och godis 
får inte kastas.  

 

1:16 Trekvart 
höger  
Flytande övning 
 

Ekipaget går 270 grader sväng mot höger. 
Hunden ska vara följsam i svängen och 
behålla positionen.  
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1:17 Trekvart 
vänster 
Flytande övning 
 

Ekipaget går 270 grader sväng mot 
vänster. Hunden ska vara följsam i 
svängen och behålla positionen. 
 

 
1:18 Vänster 
sväng 
Flytande övning 
 

Ekipaget går 90 grader åt vänster. 
Hunden ska vara följsam i svängen och 
behålla positionen. 
 

 
1:19 Höger 
sväng 
Flytande övning 
 

Ekipaget går 90 grader åt höger. Hunden 
ska vara följsam i svängen och behålla 
positionen. 
 

 
1:20 Höger helt 
om 
Flytande övning 
 

Ekipaget vänder helt åt höger och går åter 
i samma bana som man kom. Hunden ska 
vara följsam i svängen och behålla 
positionen. 

 
1:21 Vänster 
helt om  
Flytande övning 

Ekipaget vänder helt åt vänster och går 
åter i samma bana som man kom. 
Hunden ska vara följsam i svängen och 
behålla positionen. 

 
1:22 Loop 
vänster 
Flytande övning 

Ekipaget vänder åt vänster och korsar sin 
bana. Hunden ska vara följsam i svängen 
och behålla positionen. 

 
1:23 Loop 
höger 
Flytande övning 

Ekipaget vänder åt höger och korsar sin 
bana. Hunden ska vara följsam i svängen 
och behålla positionen. 
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1:24 Sidosteg 
höger 
Flytande övning 

Övningen utförs i rörelse när man 
passerat skylten. Ekipaget går ett steg 
snett åt höger för att sedan fortsätta 
framåt.  

 
1:25 Volt höger 
Flytande övning 
 

Ekipaget går tillsammans i snäv volt,360 
grader åt höger utan att stanna. Hunden 
får inte sätta sig ner.  

 
1:26 Stega 
bakåt 1-2-3 
Kombinations-
övning 
 

När man når fram till skylten slutar föraren 
att röra sig framåt medan hunden svänger 
in framför och nosen vänd mot föraren. 
Hunden måste sitta så nära föraren att 
han omedelbart skulle kunna klappa 
hunden på huvudet (½ meter). 
Föraren tar ett steg bakåt, stannar, två 
steg bakåt, stannar, tre steg bakåt, 
stannar. Hunden följer föraren och, sitter 
framför föraren när föraren stannar. 
Hunden återgår till förarens vänstra sida 
och ekipaget fortsätter framåt. 

 

1:27 Stega 
framåt 1-2-3 
Kombinations-
övning 

Föraren stannar och hunden sätter sig vid 
förarens sida. Föraren tar ett steg framåt, 
stannar, två steg framåt, stannar, tre steg 
framåt, stannar. Hunden följer föraren 
sitter när föraren stannar.  

 
1:28 Stega 
framåt 1- 2 
Höger 
Kombinations-
övning 

Innan skylten byter hunden sida. Bytet 
sker på valfritt sätt. Föraren stannar och 
hunden sätter sig vid förarens sida. 
Föraren tar ett steg framåt, stannar, två 
steg framåt, stannar. Hunden följer 
föraren sitter när föraren stannar. När 
övningen är klar byter hunden sida på 
valfritt sätt.   

1:29 Enkel 
slalom 
Konövning 

Fyra koner placeras i en rak linje med ett 
mellanrum på 1,5–2 meter. Ekipaget 
startar övningen med den första konen på 
sin vänstra sida och går slalom mellan de 
fyra konerna 
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1:30 Dubbel- 
slalom med 
snurr 
Konövning 

Tre koner placeras i en rak linje med ett 
mellanrum på 1,5–2 meter. Ekipaget 
startar övnngen med den första konen på 
sin vänstra sida. Den mittersta konen 
rundas ett helt varv.  

 
1:31 Enkel 
slalom höger  
Konövning 

Innan skylten byter hunden sida. Bytet 
sker på valfritt sätt. Fyra koner placeras i 
en rak linje med ett mellanrum på 1,5–2 
meter. Ekipaget startar övningen med den 
första konen på sin vänstra sida och går 
slalom mellan de fyra konerna. När 
övningen är klar byter hunden sida på 
valfritt sätt.  

 

Beskrivning av övningarna Klass 2 
 

2:01 Sitt Ligg 
Stå 
Stationärövning 
 

Föraren stannar och hunden sätter sig i 
startpositionen Hunden måste tydligt sitta. 
Hunden ska sedan lägga sig ner i ett 
tydligt liggande, dvs att armbågarna på 
hunden ska vara nere på marken. Hunden 
ställer sig sedan upp till ett tydligt stående. 
Direkt från stående startas förflyttningen 
till nästa övning.   

2:02 Ligg Sitt 
Stå 
Stationärövning 
 

Hunden ska lägga sig ner i ett tydligt 
liggande, dvs att armbågarna på hunden 
ska vara nere på marken. Hunden sätter 
sig sedan upp. Därefter ställer sig hunden 
upp till ett tydligt stående. Direkt från 
stående startas förflyttningen till nästa 
övning. 

 
2:03 
Dubbelvolt 
vänster med 
distraktion  
Konövning 

De två konerna är placerade med ca. 3 
meter från varandra. På sidorna placeras 
distraktioner enligt bild med 1,5 – 2 
meters avstånd. Ekipaget går först runt 
den vänstra konen och därefter runt den 
högra. Mittpunkten ska korsas 3 gånger. 

 
2:04 
Dubbelvolt 
höger med 
distraktion  
Konövning 
 

De två konerna är placerade med ca. 3 
meter från varandra. På sidorna placeras 
distraktioner enligt bild med 1,5 – 2 
meters avstånd. Ekipaget går först runt 
den högra konen och därefter runt den 
vänstra. Mittpunkten ska korsas 3 gånger. 
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2:05 Volt 
vänster 
Rörelseövning 
 

Ekipaget går tillsammans i snäv volt, 360 
grader åt vänster utan att stanna. Hunden 
får inte sätta sig ner. 
 
 
 

 
2:06 Sitt hund 
runt förare 
Stationärövning 
 

Föraren stannar och hunden sätter sig ner 
i startposition. Hunden gå runt föraren i 
höger varv. När hunden kommer upp på 
vänster sida fortsätter ekipaget till nästa 
övning 
 
 

 
2:07 Sitt stå 
förare runt 
Stationärövning 

Ekipaget stannar och hunden sätter sig i 
startposition. Hunden ställer sig sedan 
upp.  Föraren går sedan runt hunden med 
början runt huvudet. Föraren stannar 
sedan i startposition innan man fortsätter 
till nästa övning. Direkt från stående 
startas förflyttningen till nästa övning.  
 

 

 
2:08 Sidosteg 
vänster 
Rörelseövning 
 

Övningen utförs i rörelse vid skylten. 
Ekipaget går ett steg snett åt vänster för 
att sedan fortsätta framåt. 

 
2:09 Sitt sväng 
höger sitt 
Kombinations-
övning 
 

Ekipaget stannar och hunden sätter sig i 
startposition. Ekipaget tar sedan ett steg 
framåt och därefter vänder direkt höger 
och tar ett steg. Övningen avslutas i 
startposition 
 
 

 
2:10 Sitt sväng 
vänster sitt 
Rörelseövning 
 

Ekipaget stannar och hunden sätter sig i 
startposition. Ekipaget tar sedan ett steg 
framåt och därefter vänder direkt vänster 
och tar ett steg. Övningen avslutas i 
startposition 
 

 
2:11 Sitt Hämta 
sitt 
Kombinations-
övning 
 

Innan ekipaget startar överlämnar man sitt 
föremål till funktionären som lägger ut 
föremålet på anvisad plats, 4-5 meter från 
startposition.  
Ekipaget stannar och hunden sätter sig i 
startposition. Hunden hämtar föremålet 
och återkommer till föraren som tar 
föremålet från hundens mun. 
Alt 1 lämna framför, och därefter åter till 
startposition 
Alt 2 lämna i startposition 
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2:12 Enkel 
slalom med 
sväng 
Konövning 
 

Fem koner placeras i en 90 graders vinkel 
med ett mellanrum på 1,5–2 meter. Den 
mittersta konen har en annan färg. 
Ekipaget startar övningen med den första 
konen på sin vänstra sida och går slalom.  
 
 

 
2:13 Hinder 
vänster sida 
Hinderövning 
 

Hunden skickas över hindret tidigast vid 
skylten som är placerad två meter före 
hindret. Samtidigt fortsätter föraren vid 
sidan av hindret. Föraren får öka tempot 
för att hinna med hunden. 
 

 
2:14 Hinder i 
vänstersväng 
Hinderövning 
 

Hunden skickas över hindret tidigast vid 
skylten som är placerad två meter före 
hindret. Hunden ska runda konen innan 
hindret. Föraren ska gå rakt mot hindret 
svänger höger och vid sidan av hindret. 
Föraren får öka tempot för att hinna med 
hunden. 
  

2:15 Snurr utåt 
under gång 
Rörelseövning 
 

Under gång snurrar hunden i en cirkel 
framåt utåt från föraren,  

 
2:16 Helt om 
mot varandra 
Flytande övning 
 

Under gång gör ekipaget en snäv 180° 
vändning, genom att samtidigt vända mot 
varandra och fortsätta i motsatt riktning. 
Hunden är nu på förarens andra sida 

 
2:17 Helt om 
från varandra 
Flytande övning 
 

Under gång gör ekipaget en snäv 180° 
vändning, genom att samtidigt vända från 
varandra och fortsätta i motsatt riktning. 
Hunden är nu på förarens andra sida 

 
2:21 Byt sida 
framför 
Flytande övning 
 

 
Hunden byter sida framför föraren. 
Ekipaget fortsätter framåt och hunden är 
nu på förarens andra sida.   
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2:19 Byt sida 
bakom 
Flytande övning 
 

Hunden byter sida bakom föraren. 
Ekipaget fortsätter framåt och hunden är 
nu på förarens andra sida.   
 

 
2:20 Ligg 
framför kort 
ingång 
Kombinations-
övning 
 

När man når fram till skylten slutar föraren 
att röra sig framåt medan hunden svänger 
in framför och nosen vänd mot föraren. 
Hunden lägger sig.  
Hunden riktas sedan en kort väg till 
vänster position Hunden sitter innan 
ekipaget börja gå framåt 

 
2:21 Ligg 
framför lång 
ingång  
Kombinations-
övning 

När man når fram till skylten slutar föraren 
att röra sig framåt medan hunden svänger 
in framför och nosen vänd mot föraren. 
Hunden lägger sig. 
Hunden riktas sedan en lång väg till 
vänster position. Hunden sitter innan 
ekipaget börja gå framåt 

 
2:22 Sitt 
framför Lång 
ingång, avslut 
höger 
Kombinations-
övning 

När man når fram till skylten slutar föraren 
att röra sig framåt medan hunden svänger 
in framför och nosen vänd mot föraren. 
Hunden måste sitta så nära att föraren 
skulle kunna klappa hunden på huvudet 
(½ meter).  
Hunden riktas sedan en lång väg till höger 
position. Hunden sitter innan ekipaget 
börja gå framåt 

 
 

2:23 Sitt 
framför kort 
ingång höger 
Kombinations-
övning 

När man når fram till skylten slutar föraren 
att röra sig framåt medan hunden svänger 
in framför och nosen vänd mot föraren. 
Hunden måste sitta så nära att föraren 
skulle kunna klappa hunden på huvudet 
(½ meter). Hunden riktas sedan en kort 
väg till höger position. Hunden sitter innan 
ekipaget börja gå framåt  

2:23 Stega 
bakåt 
Kombinations-
övning 

Föraren stannar och hunden sätter sig 
framför föraren. Föraren tar ett steg bakåt, 
stannar, två steg bakåt, stannar, tre steg 
bakåt, stannar. Hunden följer föraren och 
står, sitter och ligger framför föraren i 
angiven ordningen när föraren stannar. 
Hunden dirigeras sedan till förarens 
vänstra sida och ekipaget fortsätter 
framåt.  . 

 
 

2:24 Stega 
framåt 
Kombinations-
övning 
 

Föraren stannar och hunden sätter sig vid 
förarens sida. Föraren tar ett steg framåt, 
stannar, två steg framåt, stannar, tre steg 
framåt, stannar. Hunden följer föraren och 
står, sitter och ligger bredvid föraren i 
angiven ordningen när föraren stannar. 
Hunden dirigeras sedan till förarens 
vänstra sida och ekipaget fortsätter 
framåt.   
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Beskrivning av övningarna Klass 3 
 

3:01 Snurra 
inåt under 
gång 
Rörelseövning 
 

Under gång snurrar hunden i en cirkel 
framåt, inåt mot föraren, 

 
3:02 Stå 
framför, kort 
ingång 
Kombinations-
övning 
 

När man når fram till skylten slutar föraren 
att röra sig framåt medan hunden svänger 
in framför och nosen vänd mot föraren. 
Hunden står upp. Hunden riktas sedan en 
kort väg till vänster position  

 
3:03 Stå 
framför, lång 
ingång 
Kombinations-
övning 
 

När man når fram till skylten slutar föraren 
att röra sig framåt medan hunden svänger 
in framför och nosen vänd mot föraren. 
Hunden står upp. Hunden riktas sedan en 
lång väg till vänster position  

 
3:04 Stega 
framåt 
Kombinations-
övning 
 

Föraren stannar och hunden sätter sig vid 
förarens sida. Föraren tar ett steg framåt, 
stannar, två steg framåt, stannar, tre steg 
framåt, stannar. Hunden följer föraren och 
står, sitter och ligger bredvid föraren i 
angiven ordningen när föraren stannar.  
 

 
3:05 Stega 
bakåt  
Kombinations-
övning 
 

Föraren stannar och hunden sätter sig 
framför föraren. Föraren tar ett steg bakåt, 
stannar, två steg bakåt, stannar, tre steg 
bakåt, stannar. Hunden följer föraren och 
ligga, står och sitter framför föraren i 
angiven ordningen när föraren stannar. 
Hunden dirigeras sedan till förarens 
vänstra sida och ekipaget fortsätter 
framåt.   
 

 

3:06 Hinder på 
höger sida 
Flytande övning 
 

Hunden skickas över hindret tidigast vid 
skylten som är placerad två meter före 
hindret. Samtidigt fortsätter föraren vid 
sidan av hindret. Föraren får öka tempot 
för att hinna med hunden. 
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3:07 Sitt, 
lämna, kalla in 
Kombinations-
övning 
 

Föraren stannar och hunden sätter sig 
framför föraren. Föraren tar 4t steg bakåt, 
stannar. Hunden kallas in till startposition 
 

 
3:08 Sitt, 
lämna, sitt  
Kombinations-
övning 
 

Föraren stannar och hunden sätter sig i 
startpositionen Hunden måste tydligt sitta. 
Föraren lämnar hunden och fyra steg 
framåt och stannar. Föraren kallar in 
hunden som ska sätta sig i startposition 

 
3:09 Enkel 
slalom med 
sväng och 
snurr 
Konövning 
 

Fem koner placeras i en 90 graders vinkel 
med ett mellanrum på 1,5–2 meter. Den 
mittersta konen har en annan färg. 
Ekipaget startar övningen med den första 
konen på sin vänstra sida och går slalom. 
Den mittersta konen rundas helt 
 

 
3:10 Enkel 
slalom med 
distraktion 
Konövning 
 

Fyra koner placeras i en rak linje med ett 
mellanrum på 1,5–2 meter. Parallellt med 
kon två och fyra placeras distraktioner på 
1,5-2 meters avstånd från konen. 
Ekipaget startar övningen med den första 
konen på sin vänstra sida och går slalom 
mellan de fyra konerna 

 
3:11 Sitt, 
hämta, lämna, 
sitt 
 

Innan ekipaget startar överlämnar man sin 
apport till funktionären som lägger ut 
apporten på anvisad plats, 4-5 meter från 
startposition.  
Ekipaget stannar och hunden sätter sig i 
startposition. Hunden hämtar apporten 
och återkommer till föraren som tar 
apporten från hundens mun. 
Alt 1 lämna framför 
Alt 2 lämna i startposition 

 

 


