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Inledande allmänna bestämmelser för SHK:s lydnadstävlingar
Aktuella tävlingslydnadsregler är fastställda av SHK:s centralstyrelse 2018-04-02
Tidigare revideringar har gjorts: 1988-02-24, 1992-03-14, 1996-12-31, 2002-04-14, 2004-0222, 2011-12-17
Tävlingsarrangör
Lydnadstävlingar anordnas av SHK:s centrala tävlingskommitté (CTK) i samarbete med lokaloch/eller specialavdelningar.
Tävlingsformer
Certifikatberättigade tävlingar – resultat redovisas på SHK:s centrala hemsida.
Ej certifikatberättigade tävlingar, exempelvis träningstävlingar– resultat redovisas ej på
centrala hemsidan.
Klassindelningar
Proven äger rum i någon av klasserna:
- Rookie
- Klass 1
- Klass 2
- Klass 3
- Veteranklass - Vilande
Tävlingsresultat
För godkänt krävs följande resultat:
- Rookieklass 127 poäng (max.poäng är 170)
- Klass 1 155 poäng (max.poäng är 220 )
- Klass 2 185 poäng (max.poäng är 260)
- Klass 3 240 poäng (max.poäng är 320)
- Veteranklass 165 poäng (max.poäng är 230) Vilande
Betygsskala
- Domarens betyg visas öppet efter varje enskilt tävlingsmoment
- Betygsskalan har tolv steg: 0 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
- Poängen för ett moment erhålls genom att domarens betyg multipliceras med momentets
svårighetskoefficient
Tävlingsdeltagande
- Det står den tävlande fritt att börja tävla i valfri klass. Det är alltså inte nödvändigt att ha
godkänt resultat i en lägre klass för att få tävla i en högre
- Så snart den tävlande genomfört prov i en klass, har han/hon inte längre rätt att tävla i en
lägre klass
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- Förare behöver inte vara medlem i Svenska Hundklubben
- Hund får vid ett och samma tillfälle endast delta i en klass
- Löpande tik får delta i tävling, och ska då tävla sist av alla ekipage
- Förare eller ägare till tävlande hund får inte tjänstgöra som funktionär i den klass hunden
deltar
- Såväl renrasiga hundar som blandrashundar får delta i SHK:s lydnadstävlingar
- Förare ska ha fyllt minst 12 år
- Hund ska vara minst 10 månader gammal
- Hund som tävlar i veteranklass ska ha uppnått en ålder av minst 7 år - Vilande
Hinder för deltagande
- Hund som inte inom föreskriven tid är vaccinerad enligt gällande bestämmelser.
- Sjuk eller skadad hund – farlig för egen eller andras hälsa
- 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.

Utannonsering av lydnadstävlingar
Årets tävlingsprogram publiceras i tidningen Våra Hundar samt på centrala hemsidan
Anmälan och anmälningsavgifter
- Anmälningsavgift fastställs årligen av CTK.
- Anmälan görs on-line på SHK:s centrala hemsida och ska vara CTK tillhanda senast en
vecka innan tävlingsdag, eller senare om CTK och arrangören medger till en extra kostnad
fastställd av CTK
- 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 tävling ställs in, återbetalas anmälningsavgiften

Anmälan tävlingsdagen
Tävlande ska anmäla sig till tävlingssekretariatet senast 30 minuter innan utsatt tävlingsstart.
Resultatredovisning
- Resultatredovisningen bör genomföras med datorstöd, för att minimera felräkningar och
för
att snabbast möjligt få fram tävlingsresultat och rangering mellan de tävlande
- Tävlingsresultaten inrapporteras till CTK som sedan redovisar vidare till SHK:s centrala
hemsida samt till publikationen Våra Hundars redaktion
- Den tävlande erhåller sitt tävlingsprotokoll direkt efter tävlingens slut
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CTK-ansvar i samband med lydnadstävling
Centrala tävlingskommittén ansvarar för att:
- Samtliga tävlingsresultat inrapporteras till redaktionen för tidningen Våra Hundar samt till
webbmaster för SHK:s centrala hemsida
- De tävlandes startordning bestäms
- Prisutdelningen genomförs enligt gällande bestämmelser
- Stamböcker/Tävlingsböcker fylls i enligt gällande bestämmelser
Centrala tävlingskommittén har möjlighet att delegera delar av ovanstående arbetsuppgifter
till arrangerande avdelning under förutsättning att kvaliteten på tävlingsadministrationen
inte äventyras.
Arrangerande avdelnings ansvar i samband med lydnadstävling
- Utse domare, tävlingsledare, domarsekreterare och övriga funktionärer
- Utse tävlingsjury
- Rätt tävlingsrekvisita (apporter, hopphinder, koner, positionsskylt för fjärrdirigering,
apportpinnar, mottagare budsändning o.s.v.) finns på plats
- Servering hålls öppen
Priser
De tre främsta i varje klass erhåller alltid pris vid godkända poäng. Samtliga tävlande med
godkända resultat erhåller diplom.
Medaljer
- Glasprydnad utdelas till hund som klarar sin tredje godkända tävling i Rookieklass
- Bronsmedalj utdelas till hund som klarar sin tredje godkända tävling i Klass 1
- Silvermedalj utdelas till hund som klarar sin tredje godkända tävling i Klass 2
- Guldmedalj utdelas till hund som klarar sin tredjegodkända tävling i Klass 3
Certifikat
Certifikat tilldelas hund som i klass 3-tävling uppnår godkända poäng
Lydnadschampionat
Hund som erhållit tre certifikat koras till lydnadschampion (SvLydCh), under förutsättning att
den är stambokförd i SHK, samt har erhållit lägst ett very good i kvalitetsbedömning på
certifikatberättigad SHK-utställning samt att ägare ska vara medlem i SHK. Kastrerad hund
kan också tilldelas utmärkelsen, och behöver i så fall komplettera ovanstående med godkänd
bedömning av auktoriserad exteriördomare. Pris för lydnadschampionat ska utdelas under
SHK:s centrala årsmöte.

Sidan 6

Reviderade 2018-04-02

Årets hund
Årets Rookieklass-hund
Genomsnittsresultatet av hundens tre bästa rookie-resultat under kalenderåret beräknas.
Hund med bästa resultat koras till årets vinnare. Priset ska utdelas under SHK:s centrala
årsmöte.
Årets Klass 1-hund
Genomsnittsresultatet av hundens tre bästa klass 1-resultat under kalenderåret beräknas.
Hund med bästa resultat koras till årets vinnare. Priset ska utdelas under SHK:s centrala
årsmöte.
Årets Klass 2-hund
Genomsnittsresultatet av hundens tre bästa klass 2-resultat under kalenderåret
beräknas. Hund med bästa resultat koras till årets vinnare. Priset ska utdelas under SHK:s
centrala årsmöte.
Årets Klass 3-hund = Årets Lydnadshund
Genomsnittsresultatet av hundens tre bästa klass 3-resultat under kalenderåret
beräknas. Hund med bästa resultat koras till årets vinnare. Priset ska utdelas under SHK:s
centrala årsmöte.
Protest
Tävlande som anser sig felaktigt bedömd eller behandlad kan söka rättelse genom att inge
skriftlig protest till tävlingsjuryn senast 15 minuter efter det att den tävlande fått sitt
tävlingsprotokoll. Protestavgiften är 150 kr, som återbetalas till den tävlande om protesten
godkänns. I annat fall tillfaller avgiften CTK.
Startordning
Löptikar startar alltid efter det att samtliga övriga hundar genomfört sina prov.
Olämpligt uppträdande
Ekipage, där förare och/eller hund uppträder olämpligt kan av den enskilde domaren i
samråd med tävlingsledaren eller tävlingsjury uteslutas ur tävlingen. I svårare fall ska
händelsen rapporteras till CTK som beslutar om eventuell påföljd.

Funktionärer
Domare
- En-domarsystem tillämpas
- Domare/tävlingsledare, som inte tjänstgjort under de senaste två åren, äger inte rätt att
döma/tävlingsleda med mindre än att förnyad prövning av kompetensen gjorts av CTK
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- Domare/tävlingsledare, som inte deltagit under någon av de två senaste
domarkonferenserna, äger inte heller rätt att döma/tävlingsleda med mindre än att
kompetensen prövas av CTK
Tävlingsledare
För varje tävlingsring utses en tävlingsledare.
Domarsekreterare
Sekreteraren är protokollförare och svarar för att protokollen blir korrekt ifyllda.

Tävlingsjury
Tävlingsjuryn ska bestå av tre personer, som är väl insatta i SHK:s lydnadsregler. Om en
tjänstgörande domare/ tävlingsledare ingår i juryn, får han/hon ej delta i beslut om
protesten rör hans/hennes eget agerande/beslut som tävlingsfunktionär. I möjligaste mån
bör tjänstgörande domare/tävlingsledare ej ingå i tävlingsjury.
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SHK:s tävlingslydnadsregler
Generella anvisningar:
• Godis, bollar eller andra hjälpmedel får inte tas med in på tävlingsplanen
• Föraren har rätt att använda andra kommandon än nedan angivna, utan att det behöver
anmälas i förväg under förutsättning att kommandoorden är likartade med anvisade
• Om ett kommando består av två ord, ska de uttalas i tät följd, så att de inte uppfattas
som två separata kommandon
• Alla moment startar i utgångsställning (US), med hunden sittande tätt intill och rakt vid
förarens vänstra sida, med hundens skuldra jämsides med förarens höft
• Hunden får föras i koppel med valfri hand
• I koppelfria moment ska kopplet stoppas undan eller hängas kopplat över axeln och
bröstet alt. runt magen
• Endast halsband och koppel får användas. Sele och-täcke/kläder får inte användas
• Under de två sista timmarna innan tävlingsstart får tävlingsplanen inte beträdas av
tävlande eller andra ekipage
• Momentet startar direkt efter det att föraren gett klartecken på tävlingsledarens
förfrågan, om den tävlande är klar
• Momentet är avslutat då tävlingsledaren anvisar att momentet är slut och ska bedömas
• Föraren har rätt att använda egen apportbock, som i så fall läggs tillsammans med övrig
tävlingsrekvisita innan ekipaget startar
• Förarens kommandon till hunden sker först efter anvisning från tävlingsledaren (TL),
såvida inte annat anges. Undantag: Rookieklassen där både tävlingsledarens anvisningar
och förarens kommandon tagits med i utförandebeskrivningarna
• Förarens förflyttningar utan hund under momenten, sker alltid efter anvisning från
tävlingsledaren, såvida inte annat anges
Generella poänganvisningar:
• Där inget annat anges får högst 3 extra kommandon ges, för att poäng ska kunna
utdelas
• Dubbelkommandon i form av kroppshjälper eller liknande ger alltid skäliga avdrag
• Hund som rastar sig under pågående moment ges underkänt i momentet och i
helhetsintryck.
• Hund som rastar sig mellan momenten ges underkänt i helhetsintryck
• Hund som lämnar tävlingsplanen ges underkänt i helhetsintryck
• Om föraren tar i sin hund under ett moment ges underkänt i momentet
• Hänsyn ska tas till hundens ras och kroppsbyggnad vid samtliga bedömningar
• Hund som startar innan förarens kommando ges underkänt i momentet, detta gäller
under hela momentet
• För hund som ljudar eller visar annan oro ges skäligt avdrag under moment samt
helhetsintryck
• Alla ekipage bedöms strikt enligt regelverk oavsett klasstillhörighet
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•

Ekipage som på grund av yttre omständigheter får göra om ett moment ska bedömas
enligt utförandet på det senast utförda momentet. Ingen hänsyn ska tas till det tidigare
avbrutna momentet
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Rookie-klass
Tävlingsområdet
• Planen ska vara markerad med till exempel koner eller band.
• Planen ska vara kvadratiskt – 20x20 m
• Planen ska ha en markerad ingång och en markerad utgång i två olika hörn av planen
• De olika momenten ska alltid genomföras strikt enligt utförandebeskrivningarna, och i
den förutbestämda ordningen
• Tävlingsområdets utformning framgår av bifogade planskisser
Moment 1: Följsamhet och presentation (kopplad hund)
Koefficient: 3
Kommandon: ”Fot”, ”Sitt”
Utförande
Hunden förs i fritt hängande koppel och ska följa förarens vänstra sida. Ekipaget
kommer in på tävlingsplanen på anvisning från TL. Momentet startar då ekipaget
passerar ingången. Föraren går fram till TL och sätter hunden med kommandot ”Sitt”,
varvid TL hälsar den tävlande välkommen och den tävlande presenterar sig.
Momentet avslutas på TL:s anvisning.
Bedömningsanvisningar
Skäligt poängavdrag görs om:
- hunden drar i kopplet på väg till presentationen
- hunden nosar i backen på väg till presentationen
- hunden uppträder oroligt under presentationen
Momentet kan inte godkännas om:
- hunden visar oacceptabel skygghet eller aggressivitet
Moment 2: Läggande (okopplad hund)
Koefficient: 2
Kommando: ”Ligg”
Utförande
På TL:s anvisning ska föraren lägga hunden med kommando, varvid hunden ska lägga
sig och förbli liggande stilla i 3 sek innan momentet avslutas. Momentet avslutas på
TL:s anvisning.
Bedömningsanvisningar
Skäligt avdrag görs om:
- hunden tar onödiga extra steg vid nedläggandet
- hunden visar tveksamhet vid läggandet
- ligger och/eller sitter i felaktig position
Moment 3: Hopp över hinder (okopplad hund)
Koefficient: 2
Kommandon: ”Fot”, ”Hopp”, ”Fot”
Utförande
Ekipaget ställer upp c:a 3 meter framför hindret. På TL: s anvisning ska hunden på
förarens kommando ”Fot” följa föraren fram mot hindret i korrekt fotposition. På
kommandot ”Hopp” - som sker utan TL: s anvisning - ska hunden hoppa över hindret
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utan islag, varefter den snabbt åter ska söka upp föraren på dennes kommando
”Fot”. På TL:s anvisning avslutas momentet med en halt c:a 3 meter från hindret.
Momentet avslutas på TL:s anvisning
Uppläggning
Hindret ska vara täckt och c:a 1 meter brett. Hopphöjden ska motsvara hundens
mankhöjd, avrundat till närmaste 5 cm. Tyngre raser har rätt att hoppa 10 cm lägre
än den egna mankhöjden.
Bedömningsanvisningar
Skäligt avdrag görs om:
- hunden slår i hindret
- hunden lämnar sin position innan kommandot ”Hopp”
- hunden inte aktivt söker upp föraren vid det nya kommandot ”Fot”
Momentet kan inte godkännas om:
- hunden använder hindret som stöd eller passerar vid sidan av hindret
Moment 4: Inkallning (okopplad hund)
Koefficient: 3
Kommandon: ”Stanna (kvar)”, (Hundens namn) ”Hit”, ”Fot”
Utförande
På TL:s anvisning ska föraren med kommandot ”Stanna (kvar)” lämna sin hund och
avlägsna sig 15-16 meter. På TL:s anvisning stannar föraren och vänder sig mot
hunden, varvid hunden ska förbli sittande i 3 sek, innan TL anvisar inkallningen. På
anvisning från TL kallar föraren in sin hund med kommandot ”Hit”. Vid inkallningen
ska hunden snabbt komma och direkt sätta sig i US eller sätta sig rakt framför
föraren. Om hunden sätter sig framför föraren, ska hunden förbli sittande i 3 sek
innan hunden kommenderas till US med kommandot ”Fot” (utan TLanvisning). Om
hunden går direkt in till förarens vänstra sida, får även då kommandot ”Fot”
användas (utan TL-anvisning). Momentet avslutas då hunden anslutit till föraren.
Momentet avslutas på TL:s anvisning.
Bedömningsanvisningar
Skäligt avdrag görs om:
- hunden sitter oroligt
- kommer in långsamt
- belastar föraren vid ingången
- har felaktig position vid avslutningen
Momentet kan inte godkännas om:
- hunden förflyttar sig mer än sin egen kroppslängd innan inkallningen
Poänganvisningar
Om hunden ändrar ställning till liggande eller stående innan inkallningen, kan
högst 7 poäng utdelas.
Moment 5: Hålla apport (okopplad hund)
Koefficient: 3
Kommandon: ”Apport”, ”Loss”
Utförande
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TL ger träapporten till föraren, som håller apporten i sin högra hand. På TL:s anvisning
visar föraren apporten för hunden och kommenderar den ”Apport”. Hunden ska gripa
apporten på förarens kommando och hålla fast apporten i 5 sek. Momentet avslutas
då hunden, efter förarens kommando på TL:s anvisning, avlämnat apporten med
kommandot ”Loss”. Momentet avslutas på TL:s anvisning.
Bedömningsanvisningar
Skäligt avdrag görs om:
- hunden sitter oroligt under momentet
- hunden tuggar på apporten
Momentet kan inte godkännas om:
- hunden släpper apporten innan förarens kommando
Moment 6: Platsliggning med störning (okopplad hund)
Koefficient: 3
Kommandon: ”Ligg”
Utförande
På TL:s anvisning kommenderar föraren sin hund, varvid hunden ska lägga sig rakt
bredvid föraren. På TL:s anvisning lämnar föraren hunden 15 meter. På ny anvisning
från TL, gör föraren halt och vänder sig mot hunden. Med start framför hunden går TL
runt hunden i ett moturs- och ett medursvarv på c:a 1meters avstånd och utan att
söka ögonkontakt med hunden, varvid hunden ska förbli liggande. TL återgår och ger
därefter föraren anvisning att återgå till sin hund. Momentet avslutas då föraren
anslutit till hundens högra sida. Momentet avslutas på TL:s anvisning.
Bedömningsanvisningar
Skäligt avdrag görs om:
- hunden lägger sig tveksamt och/eller snett
- hunden uppträder oroligt under platsliggningen. OBS! Hunden har rätt att ändra
benställning under platsliggningen utan poängavdrag
Momentet kan inte godkännas om:
- hunden avlägsnar sig mer än sin egen kroppslängd från utgångspositionen
- hunden ställer eller sätter sig
Moment 7: Helhetsintryck
Koefficient: 1
Bedömningsanvisningar
Helhetsintrycket ska bedömas på grundval av hundens arbetsvilja, samarbetet mellan
hund och förare samt hundens uppmärksamhet mot sin förare - inte bara under, utan
även mellan momenten.
Skäligt avdrag görs om:
- hunden visat aggression, rädsla eller olust under eller mellan momenten
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Lydnadsklass 1
Moment 1: Linförighet
Koefficient: 3
Kommando: ”Fot”
Utförande
Hunden förs i fritt hängande koppel och ska följa förarens vänstra sida med skuldran
jämsides med förarens höft. Vid halt ska hunden sätta sig vid förarens vänstra sida
utan kommando. Ekipaget prövas i olika gångarter:
- vanlig marsch, långsam marsch och språngmarsch
- vändningar – höger, vänster och helt om (utan halter direkt)
- starter och halter – utan vändningar direkt
Momentet avslutas med vändningar på stället – höger, vänster och helt om (i
valfriordning från TL).
Fotkommando är tillåtet vid starter, gångartsväxlingar och vändningar på stället.
Bedömningsanvisningar
Skäligt avdrag görs om:
- hunden går för långt fram eller för lång bak, avviker åt sidan, sätter sig långsamt
eller visar ouppmärksamhet gentemot föraren
- föraren anpassar sig efter hunden
- den fria armen inte pendlar naturligt under momentet
Momentet kan inte godkännas om:
- hunden vid ett flertal tillfällen förs i stramt koppel
- om föraren avbryter marschen
Moment 2: Läggande under marsch
Koefficient: 3
Kommandon: ”Fot, ”Ligg”
Utförande
Från US framförs hunden i fritt följ. Efter 10 meter lägger föraren hunden, fortsätter
marschen utan avbrott ytterligare 10 meter och gör halt och vänder sig mot hunden.
Därefter återgår föraren till hunden och momentet avslutas efter att föraren anslutit
till hunden.
Bedömningsanvisningar
Skäligt avdrag görs om:
- hunden tar onödiga extra steg vid läggandet
- hunden inte ligger rakt
- hunden uppträder oroligt under platsliggningen
Momentet kan inte godkännas om:
- hunden intar annan position än liggande på förarens kommando
- om föraren avbryter marschen
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Moment 3: Inkallning
Koefficient: 2
Kommandon: ”Stanna (kvar)”, (Hundens namn) ”Hit”, ”Fot”
Utförande
Från US avlägsnar sig föraren från hunden gående och gör halt efter 20 meter och
vänder sig mot hunden. Vid inkallningen ska hunden komma och direkt sätta sig i US
eller sätta sig rakt framför föraren. Om hunden sätter sig framför föraren, ska hunden
förbli sittande i 3 sek innan hunden kommenderas till US med kommandot ”Fot”
(utan TLanvisning). Om hunden går direkt in till förarens vänstra sida, får även då
kommandot ”Fot” användas (utan TL-anvisning).
Bedömningsanvisningar
Skäligt avdrag görs om:
- hunden inte håller ett jämnt och snabbt tempo under inkallningen
- hunden uppträder oroligt i US, under tiden föraren lämnat sin hund
Momentet kan inte godkännas om:
- hunden lämnar sin position mer än en hundlängd från platsen för kvarlämnandet
Poänganvisningar
Om hunden ändrar ställning efter att den lämnats av föraren kan högst betyget 7
Moment 4: Apportering träapport
Koefficient: 3
Kommandon: ”Stanna (kvar)”, ”Apport”, ”Loss”
Utförande
Med ekipaget i US överlämnar TL apporten till föraren. Efter anvisning från TL kastar
föraren apporten c:a 10 meter och kommenderar hunden att apportera, varvid
hunden ska hämta apporten, återvända till föraren och sätta sig i US eller framför
föraren. Föraren kommenderar hunden att avlämna apporten. Om hunden avlämnar
apporten framför föraren behöver den inte återgå till US.
Bedömningsanvisningar
Skäligt avdrag görs om:
- hunden sitter oroligt i US
- hunden håller ett långsamt tempo
- hunden har olika tempo på väg ut från resp. på väg tillbaka till föraren
- hunden tuggar på apporten
- om hunden leker med apporten vid upptaget
- om hunden tappar/släpper apporten på väg in till föraren
- om hunden är ovillig att avlämna apporten
- kastet är avsevärt kortare än 10 meter
Momentet kan inte godkännas om:
- hunden släpper apporten så att föraren inte kan ta upp apporten utan att
- förflytta sig
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Moment 5: Platsläggande på avstånd
Koefficient: 2
Kommandon: ”Stanna (kvar)”, ”Ligg” eller Handtecken
Utförande
Momentet börjar när föraren lämnar sin sittande hund. Föraren avlägsnar sig 5 meter
från hunden, gör halt och vänder sig mot hunden. Föraren kommenderar hunden att
lägga sig, och återgår därefter till sin liggande hund. Handtecken kan användas i
stället för kommandoord.
Bedömningsanvisningar
Skäligt avdrag görs om:
- hunden tar onödiga extra steg vid nedläggandet
- hunden lägger sig långsamt och/eller snett
- hunden sitter och/eller ligger oroligt då den lämnats av föraren
- hunden flyttar sig i djup-eller sidled vid nedläggandet
Momentet kan inte godkännas om:
- hunden reser sig upp innan momentet är slut
Moment 6: Stående under marsch
Koefficient: 3
Kommandon: ”Fot”, ”Stanna”
Utförande
Från US inleds momentet med fritt följ. Efter 10 meter kommenderar föraren hunden
att stanna. Föraren fortsätter marschen 10 meter, gör halt och vänder sig mot
hunden . Därefter återgår föraren till hunden och momentet avslutas efter att
föraren anslutit till hunden.
Bedömningsanvisningar
Skäligt avdrag görs om:
- hunden tar onödiga extra steg vid ställandet
- hunden uppträder oroligt i den stående positionen
Momentet kan inte godkännas om:
- hunden förflyttar sig mer än sin dubbla kroppslängd efter att den stannat
Moment 7: Hopp över hinder
Koefficient: 2
Kommandon: ”Stanna (kvar)”, ”Hopp”, ”Fot”
Utförande
Föraren ställer upp med hunden i US på lämpligt avstånd från hindret. Föraren
lämnar hunden och ställer sig på andra sidan hindret. Hunden ska därefter hoppa
över hindret, och inta US vid föraren.
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Uppläggning
Hindret ska vara täckt och c:a 1 meter brett. Hopphöjden ska motsvara hundens
mankhöjd, avrundat till närmaste 5 cm. Tyngre raser har rätt att hoppa 10 cm lägre
än den egna mankhöjden.
Bedömningsanvisning
Skäligt avdrag görs om:
- hunden sitter oroligt i US
- hunden slår i hindret
Momentet kan inte godkännas om:
- hunden använder hindret som stöd eller passerar vid sidan av hindret
- hunden flyttar sig mer än sin egen kroppslängd innan föraren intagit sin plats på
andra sidan hindret
Poänganvisning
- om hunden ändrar ställning innan föraren kommenderar den att hoppa,
- kan inte högre betyg än 7 utdelas
Moment 8: Platsliggning med störning (okopplad hund)
Koefficient: 3
Kommandon: ”Ligg”
Utförande
På TL:s anvisning kommenderar föraren sin hund, varvid hunden ska lägga sig rakt
bredvid föraren. På TL:s anvisning lämnar föraren hunden 20 meter. På ny anvisning
från TL, gör föraren halt och vänder sig mot hunden. Med start framför hunden går TL
runt hunden i två moturs- och två medursvarv på c:a 1meters avstånd och utan att
söka ögonkontakt med hunden, varvid hunden ska förbli liggande. TL återgår och ger
därefter föraren anvisning att återgå till sin hund. Momentet avslutas då föraren
anslutit till hundens högra sida. Momentet avslutas på TL:s anvisning.
Bedömningsanvisningar
Skäligt avdrag görs om:
- hunden lägger sig tveksamt och/eller snett
- hunden uppträder oroligt under platsliggningen. OBS! Hunden har rätt att ändra
benställning under platsliggningen utan poängavdrag
Momentet kan inte godkännas om:
- hunden avlägsnar sig mer än sin egen kroppslängd från utgångspositionen
- hunden ställer eller sätter sig
Moment 9: Helhetsintryck
Koefficient: 1
Bedömningsanvisningar
Helhetsintrycket ska bedömas på grundval av hundens arbetsvilja, samarbetet
mellan hund och förare samt hundens uppmärksamhet mot sin förare - inte bara
under, utan även mellan momenten.
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Skäligt avdrag görs om:
- hunden visar aggression, rädsla eller olust under eller mellan momenten
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Lydnadsklass 2
Moment 1: Fritt följ
Koefficient: 3
Kommandon: ”Fot”
Utförande
Hunden förs utan koppel och ska följa förarens vänstra sida med skuldran jämsides
med förarens höft. Vid halt ska hunden sätta sig vid förarens vänstra sida utan
kommando.
Ekipaget prövas i:
- olika gångarter - vanlig marsch, långsam marsch och språngmarsch
- vändningar – höger, vänster och helt om
- halter – även direkt i vändningar (men endast i vanlig marsch)
- starter – utan direkta vändningar
Under momentet – efter en halt – prövas ekipaget i stegförflyttningar i valfri ordning:
- 1 steg åt höger
- 1 steg åt vänster
- 1 steg bakåt
Momentet avslutas med vändningar på stället. Fotkommando är tillåtet vid starter,
gångartsväxlingar och vändningar/stegförflyttningar på stället.
Bedömningsanvisningar
Skäligt avdrag görs om:
- hunden går för långt fram eller för lång bak, avviker åt sidan, sätter sig
- långsamt eller visar ouppmärksamhet gentemot föraren
- föraren anpassar sig efter hunden
Momentet kan inte godkännas om:
- föraren avbryter marschen
Moment 2: Läggande under språngmarsch
Koefficient: 3
Kommandon: ”Fot”, ”Ligg”
Utförande
Från US framförs hunden i språngmarsch. Efter 10 meter lägger föraren hunden och
fortsätter språngmarschen utan avbrott ytterligare 10 meter och gör halt och vänder
sig mot hunden. Föraren återgår därefter i vanlig marsch till sin liggande hund.
Bedömningsanvisningar
Skäligt avdrag görs om:
- hunden tar onödiga extra steg vid nedläggandet
- hunden inte ligger rakt
- hunden uppträder oroligt under platsliggningen
Momentet kan inte godkännas om:
- hunden intar annan position än liggande på förarens kommando
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- föraren avbryter marschen
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Moment 3: Inkallning med ställande
Koefficient: 4
Kommandon: ”Stanna (kvar)”, (Hundens namn)”Hit”, ”Stanna” och Handtecken,
(Hundens namn)”Hit”, ”Fot”
Utförande
Från US avlägsnar sig föraren från hunden gående c:a 30 meter, gör halt och vänder
sig mot hunden. Föraren kallar därefter in hunden och kommenderar den att stanna
efter halva sträckan (utan TL-anvisning) vid förutbestämd markering. Därefter kallas
hunden in igen för att komma till US. Vid inkallningen ska hunden komma och direkt
sätta sig i US eller sätta sig rakt framför föraren. Om hunden sätter sig framför
föraren, ska hunden förbli sittande i 3 sek innan hunden kommenderas till US med
kommandot ”Fot” (utan TLanvisning). Om hunden går direkt in till förarens vänstra
sida, får även då kommandot ”Fot” användas (utan TL-anvisning) Handtecken får
användas i stället för kommandoord när hunden ska stanna.
Bedömningsanvisningar
Skäligt avdrag görs om:
- hunden tar onödiga extra steg vid ställandet
- hunden visar tveksamhet och/eller håller olika tempo vid de olika - inkallningarna
Moment 4: Apportering av metallapport
Koefficient: 3
Kommandon: ”Stanna (kvar)”, ”Apport”, ”Loss”
Utförande
Med ekipaget i US lämnar TL apporten till föraren. Föraren kastar apportbocken c:a
10 meter och kommenderar hunden att apportera, varvid den ska springa ut, hämta
apporten, återvända till föraren, sätta sig i US eller framför föraren och avlämna
apporten på förarens kommando. Om hunden avlämnar apporten framför föraren
behöver den inte återgå till US.
Bedömningsanvisningar
Skäligt avdrag görs om:
- hunden sitter oroligt i US
- hunden håller ett långsamt tempo
- hunden har olika tempo på väg ut från resp. på väg tillbaka till föraren
- hunden tuggar på apporten
- om hunden leker med apporten vid upptaget
- om hunden tappar/släpper apporten på väg in till föraren
- om hunden är ovillig att avlämna apporten
Momentet kan inte godkännas om:
- hunden släpper apporten så att föraren inte kan ta upp apporten utan att förflytta
sig
- hunden släpper apporten innan kommando
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Moment 5: Avståndsdirigering
Koefficient: 3
Kommandon: ”Ligg”, ”Stanna (kvar)”, ”Sitt”eller handtecken -”Stå”eller handtecken ”Ligg”,eller handtecken
Utförande
Momentet börjar när föraren lämnar sin liggande hund. Föraren lämnar hunden och
vänder sig om mot hunden efter 5 meter. Momentet består av 3 st positionsskiften Sitt – Stå – Ligg - och utförs på tecken från TL. Efter skiftena återgår föraren till sin
liggande hund. Cirka 4 sekunder mellan varje skifte. Handtecken får användas i stället
för kommandoord vid de olika skiftningarna.

.

Uppläggning
Tävlingsledaren, vilken före momentets början placerat sig 5 m bakom hunden,
anvisar föraren med hjälp av en skylt när och vad hunden ska kommenderas.
Bedömningsanvisningar
Skäligt avdrag görs om:
- hunden ligger oroligt då den lämnas av föraren eller då denne åter sluter till hunden
- hunden förflyttar sig i djup- eller sidled i samband med positionsskiftena
- hunden visar tveksamhet i positionsskiftena
Momentet kan inte godkännas om:
- hunden lämnar sin utgångsposition mer än sin dubbla kroppslängd
Poänganvisningar
Om hunden förflyttar sig mer än sin egen kroppslängd kan högst 7 poäng utdelas

Moment 6: Framåtsändande till stående i ruta
Koefficient: 3
Kommandon: ”Rutan”, ”Stanna”
Utförande
Ekipaget ställer upp på 10 meters avstånd mitt framför en 3x3 meter markerad ruta.
Föraren har rätt att rikta in hunden innan momentet. Hunden sänds in i rutan där den
kommenderas att stå. Föraren avgör själv när kommandot ges. Hunden ska efter
kommandot förbli stående i rutan i 3 sek, varefter momentet är avslutat.
Uppläggning
Rutan ska vara 3x3 m. Rutans hörn utmärks med koner, som ska vara väl synliga för
föraren och ca 15 cm höga. Rutans fyra sidor ska markeras med band, färg eller på
annat sätt lämpligt sätt.
Bedömningsanvisningar
För erhållande av högsta betyg ska hunden befinna sig helt inom rutan.
Skäligt avdrag görs om:
- hunden bara delvis befinner sig inom rutan
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Momentet kan inte godkännas om:
- Hunden har tre eller fyra tassar utanför rutans avgränsningar
Poänganvisningar
Om hunden intar annan ställning kan högst betyget 7 utdelas
Moment 7: Hopp – Sitt – Hopp
Koefficient: 3
Kommandon: ”Hopp”, ”Sitt”, ”Hopp”
Utförande
Föraren ställer upp med hunden i US på lämpligt avstånd från hindret på anvisning
från TL. På ny anvisning från TL kommenderar föraren hunden att hoppa. Då hunden
befinner sig på andra sidan hindret, kommenderar föraren på eget initiativ hunden
att sitta, varvid hunden ska sätta sig vänd mot föraren. På TL:s anvisning
kommenderar föraren hunden att hoppa tillbaka över hindret och komma in till
förarens vänstra sida i fotposition.
Uppläggning
Hindret ska vara täckt och c:a 1 meter brett. Hindret höjd ska motsvara hundens
mankhöjd, men inte överstiga 75 cm. Tyngre raser har rätt att hoppa 10 cm lägre än
mankhöjd.
Bedömningsanvisningar
Skäligt avdrag görs om:
- hunden slår i hindret
Momentet kan inte godkännas om:
- hunden använder hindret som stöd eller passerar vid sidan av hindret på utoch/eller återhoppet
Moment 8: Plats i grupp
Koefficient: 3
Kommandon: ”Ligg”, ”Stanna (kvar)”
Utförande
Momentet utförs i grupp. Hundarna sitter kopplade vid förarens vänstra sida med ett
avstånd av 3 meter mellan hundarna. På TL anvisning kopplar förarna loss hundarna
och stoppar undan kopplet. Förarna lägger ner hundarna och går till anvisad plats
samtidigt och gör helt om och halt cirka 20 meter från hundarna. Efter 2 minuter,
räknat från tidpunkten då förarna lämnar hundarna, anvisar TL förarna att återgå till
hundarna, som hela tiden skall förbli i liggande ställning. Momentet börjar när
tävlingsledaren ger order om nedläggande och avslutas när förarna återvänt till
hundarna. Gruppen skall bestå av minst 3 st och högst 6 st hundar. Om hunden stöts
upp av annan hund har föraren rätt att åter lägga hunden utan att poängavdrag får
ske.
Bedömningsanvisningar
Extra kommandon får endast ges vid nedläggande, och då med poängavdrag som
följd!
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Skäligt avdrag görs om:
- hunden uppträder oroligt under platsliggningen. OBS! Hunden har rätt att rulla ner
på ena skinkan under platsliggningen utan poängavdrag
Momentet kan inte godkännas om:
- hunden förflyttar sig mer än en hundlängd från utgångspositionen
- föraren använder extra kommando vid annat tillfälle än vid nedläggandet
- hunden ändrar position till stående eller sittande

Moment 9: Helhetsintryck
Koefficient: 1
Bedömningsanvisningar
Helhetsintrycket ska bedömas på grundval av hundens arbetsvilja, samarbetet mellan
förare samt hundens uppmärksamhet mot sin förare - inte bara under, utan även
mellan momenten.
Skäligt avdrag görs om:
- hunden visat aggression, rädsla eller olust under eller mellan momenten
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Lydnadsklass 3
OBS! Föraren får vittringsapporten av TL när ekipaget kommer in på tävlingsplanen – innan
moment 1 påbörjas.
Moment 1: Fritt följ
Koefficient: 3
Kommando: ”Fot”
Utförande
Hunden förs utan koppel och ska följa förarens vänstra sida med skuldran jämsides
med förarens höft. Vid halt ska hunden sätta sig vid förarens vänstra sida utan
kommando.
Ekipaget prövas i:
- olika gångarter - vanlig marsch, långsam marsch och språngmarsch
- vändningar – höger, vänster och helt om
- halter – även direkt i vändningar (dock inte i språngmarsch)
- starter – även med vändningar höger, vänster och helt om
Under momentet – efter en halt – prövas ekipaget i stegförflyttningar i valfri ordning:
- 2 steg år höger
- 2 steg åt vänster
- 2 steg bakåt
Merparten av ovanstående delmoment ska ingå i det fria följet.
Momentet avslutas med vändningar på stället. Fotkommando är tillåtet vid starter,
gångartsväxlingar och vändningar/ stegförflyttningar på stället.
Bedömningsanvisningar
Skäligt avdrag görs om:
- hunden går för långt fram eller för lång bak, avviker åt sidan, sätter sig långsamt
eller visar ouppmärksamhet gentemot föraren
- föraren anpassar sig efter hunden
Momentet kan inte godkännas om:
- om föraren avbryter marschen
Moment 2: Läggande/ställande under språngmarsch
Koefficient: 4
Kommandon: ”Fot”, ”Ligg”, ”Fot”, ”Stanna”, (Hundens namn)”Hit”, ”Fot”
Utförande
Alla moment utförs efter TL-anvisningar. Från US startar ekipaget med språngmarsch
i fritt följ. Efter 10 meter lägger föraren sin hund på och fortsätter språngmarschen
tills TL anvisar vanlig marsch. Föraren kallar in sin hund och gör helt om marsch.
Ekipaget gör språngmarsch direkt efter helomvändningen. Efter 10 meter ställer
föraren sin hund och fortsätter språngmarschen tills TL beordrar vanlig marsch. Efter
ytterligare 10 meters gör föraren halt, vänder sig mot hunden och kallar in hunden till
US. Vid inkallningen ska hunden komma och direkt sätta sig i US eller sätta sig rakt
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framför föraren. Om hunden sätter sig framför föraren, ska hunden förbli sittande i 3
sek innan hunden kommenderas till US med kommandot ”Fot” (utan TL-anvisning).
Om hunden går direkt in till förarens vänstra sida, får även då kommandot ”Fot”
användas (utan TL-anvisning).
Bedömningsanvisningar
Vid bedömningen skall stor vikt fästas vid;
- hundens följsamhet, reaktion och snabbhet i momentets olika delar
Momentet kan inte godkännas om:
- föraren vid något tillfälle avbryter marschen
- hunden endast utför ett av delmomenten
Moment 3: Inkallning med ställande och läggande
Koefficient: 4
Kommandon: ”Stanna (kvar)”, (Hundens namn)”Hit”, ”Stanna” och handtecken,
(Hundens namn)”Hit”, ”Ligg” och handtecken, (Hundens namn)”Hit”, ”Fot”
Utförande
Från US avlägsnar sig föraren gående till c:a 45 meter från hunden och gör helt om
halt. Föraren kallar in hunden. Efter 1/3 av sträckan kommenderar föraren hunden
att stanna vid förutbestämd markering. Hunden kallas in på nytt och kommenderas
att lägga sig efter ytterligare 1/3 av sträckan. Därefter kallas hunden åter in till US.
Handtecken får användas tillsammans med kommandoord, när hunden ska ställas
eller nedläggas. Såväl ställande som läggande sker utan TL-anvisning. Vid inkallningen
ska hunden komma och direkt sätta sig i US eller sätta sig rakt framför föraren. Om
hunden sätter sig framför föraren, ska hunden förbli sittande i 3 sek innan hunden
kommenderas till US med kommandot ”Fot” (utan TLanvisning). Om hunden går
direkt in till förarens vänstra sida, får även då kommandot ”Fot” användas (utan TLanvisning)
Bedömningsanvisningar
Skäligt avdrag görs om:
- hunden tar onödiga extra steg innan den stannat resp. lagt sig
- hunden har olika tempo i de olika inkallningsdelarna
- om bara ett av momenten utförs korrekt kan maximalt 5 poäng ges
Momentet kan inte godkännas om:
- hunden, innan första inkallningskommandot, avviker från platsen med mer än sin
dubbla kroppslängd
- hunden endast utför ett av delmomenten
Moment 4: Vittringsapportering
Koefficient: 3
Kommandon: ”Stanna (kvar)” – ”Sök apport”, ”Loss”
Utförande
Innan moment nr 1 startar, överlämnar TL en vittringsapport till föraren. Den
tävlande placerar ut sin vittringsapport på anvisad plats av TL ca 15 meter från
ekipaget. Hunden är kvar sittande i US. Tävlingsledaren placerar sedan ut ytterligare
6 st apporter. På förarens kommando ska hunden apportera det föremål som föraren
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hanterat. Apporten ska avlämnas till föraren med hunden sittande i US eller framför
föraren, på samma sätt som vid en vanlig apportering

Uppläggning
Samtliga apporter skall vara av trä och ha samma form och mått. Apporterna skall
vara 8-10 cm långa samt cirka 2x2 cm tjocka. Apporten, som föraren handskats med,
ska vara tydligt märkt. Föremålen får läggas ut på valfritt sätt men med cirka 20 cm
mellanrum mellan varje föremål. Tävlingsledaren ska använda tång eller plastpåse vid
handhavandet av samtliga apporter. Maxtid för momentet är 1 minut.
Bedömningsanvisningar
Skäligt avdrag görs om:
- hunden tuggar på apporten
- om hunden tappar/släpper apporten på väg in till föraren
- är långsam vid framåtsändandet eller återgången
Momentet kan inte godkännas om:
- hunden inte avlämnar rätt apport till föraren
- hunden släpper apporten vid avlämnandet innan kommande ges
Poänganvisningar
- Om hunden släpper/tappar rätt apport kan högst 7 poäng utdelas
- Om hunden lyfter fel föremål, släpper detta, och därefter tar rätt föremål, kan högst
7 poäng utdelas
Moment 5: Fjärrdirigering
Koefficient: 4
Kommandon: ”Ligg”, ”Stanna (kvar)”, ”Sitt” eller Handtecken - ”Stå” eller Handtecken
- ”Ligg eller Handtecken
Utförande
Momentet börjar när föraren lämnar sin liggande hund. Föraren avlägsnar sig gående
10 meter från hunden och gör helt om halt. Momentet består av 6 skiftningar mellan
positionerna Sitt, Stå eller Ligg, där TL bestämmer ordningsföljden. Hunden ska visa
upp samtliga 6 skiften. Sista skiftet ska vara till liggande. Cirka 4 sekunder mellan
varje skifte. Momentet avslutas då föraren återvänt till sin liggande hund.
Handtecken får användas i stället för kommandoord vid de olika skiftningarna.
Uppläggning
Tävlingsledaren, vilken före momentets början placerat sig 5 m bakom hunden,
anvisar föraren med hjälp av en skylt när och vad hunden ska kommenderas.
Ordningsföljden mellan de olika positionerna bestäms av tävlingsledaren och ska vara
lika för samtliga hundar. Första och sista position ska vara liggande.
Bedömningsanvisningar
Skäligt avdrag görs om:
- Hunden förflyttar sig i djup- eller sidled i samband med de olika positionsskiftena
- Hunden tar onödiga extra steg vid positionsskiftena
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Momentet kan inte godkännas om:
- hunden förflyttar sig mer än sin dubbla kroppslängd
- hunden inte kan förmås skifta ställning minst 4 ggr
Poänganvisningar
- Om hunden förflyttar sig mer än sin egen längd kan högst 7 poäng utdelas
Moment 6: Framåtsändande till ruta med nedläggande och inkallning
Koefficient: 4
Kommandon: ”Rutan”, ”Stanna”, ”Ligg”, (Hundens namn)/”Hit”,
Utförande
Alla moment utförs efter TL anvisningar. Ekipaget ställer upp på 20 meters avstånd
framför en 3x3 meter markerad ruta. Föraren får rikta in hunden mot rutan. Hunden
sänds in i rutan, och kommenderas där att stanna och därefter att lägga sig. Därefter
går föraren mot rutan och vinklar höger eller vänster 2 meter innan rutan. Efter
ytterligare 10 meter vinklar föraren åter höger eller vänster (tillbaka mot
utgångspunkten) och hunden kallas in under marsch. Ekipaget gör halt vid
återkomsten till utgångspunkten.
Uppläggning
Rutan ska vara 3x3 m. Rutans hörn utmärks med koner, som ska vara väl synliga för
föraren och ca 15 cm höga. Rutans fyra sidor ska markeras med band, färg eller på
annat sätt lämpligt sätt.
Bedömningsanvisningar
För erhållande av högsta betyg ska hunden befinna sig helt inom rutan.
Skäligt avdrag görs om:
- hunden bara delvis befinner sig inom rutan
- hunden ligger oroligt i rutan
Momentet kan inte godkännas om:
- Hunden har tre eller fyra tassar utanför rutans avgränsningar
Poänganvisningar
- om hunden intar annan ställning än liggande eller ändrar ställning kan högst betyget
7 utdelas
Moment 7: Hoppapportering metallapport
Koefficient: 3
Kommandon: ”Stanna (kvar)”, ”Hopp”, ”Apport”, ”Hopp”, ”Loss”
Utförande
Med ekipaget i US på lämpligt avstånd från hindret, lämnar TL apporten till föraren,
som kastar apporten c:a 10 meter förbi hindret. Hunden ska på förarens kommando
hoppa fritt över hindret, hämta apportbocken, hoppa fritt tillbaka, sätta sig framför
eller vid sidan av föraren och på nytt kommando avlämna apporten.
Uppläggning
Hindret skall vara täckt och 1 meter brett. Hinderhöjd: Mankhöjd eller valfri högre
höjd, dock max 75 cm. Tyngre raser har rätt att hoppa 10 cm lägre än mankhöjd.
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Bedömningsanvisningar
Skäligt avdrag görs om:
- hunden håller ett långsamt tempo eller har olika tempo på väg ut från resp. på väg
tillbaka till föraren
- hunden tuggar på apporten
- om hunden leker med apporten vid upptaget
- om hunden tappar/släpper apporten på väg in till föraren
- om hunden är ovillig att avlämna apporten
Momentet kan inte godkännas om:
- hunden inte har apporten med sig då den kommer fram till föraren
- hunden släpper apporten så att föraren inte kan ta upp apporten utan att förflytta sig
Moment 8: Budsändning
Koefficient: 3
Kommandon: ”Marsch”, ”Fot”
Utförande
Momentet genomförs direkt före gruppmomentet med samtliga ekipage och till
samma mottagare. På TL order går föraren med sin hund kopplad fram till mottagaren
och hälsar. Ekipaget utgår från en plats vid sidan av budsändnings-sträckan. Därefter
går förare och hund c:a 30 meter från mottagaren till en av tävlingsledaren
förutbestämd plats, där hunden kopplas loss och föraren stoppar undan kopplet. Från
platsen skickar föraren hunden till mottagaren. Mottagaren har rätt att kommendera
hunden Fot, då den kommer fram – utan att poängavdrag görs. Mottagaren ska fästa
fast en ”karbinhake eller liknande” i halsbandet. Därefter skickas hunden tillbaka till
föraren på TL kommando. Hunden kan komma in direkt i US eller stanna framför
föraren, varvid den ska till US på nytt kommando från föraren.
Bedömningsanvisningar
Stor vikt ska läggas vid att hunden snabbt kan ta sig ut till mottagaren och sätta sig fot
vid dennes vänstra sida. Mottagaren har rätt att ge extrakommando till hunden.
Mottagaren kan ge extra kommando efter ca 3 sek från första kommando.
Momentet kan inte godkännas om:
- föraren kallar in hunden från mottagaren.
OBS! Mottagaren skall vara väl bekant med momentet.
Moment 9: Plats i grupp
Koefficient: 3
Kommandon: ”Ligg”, ”Stanna (kvar)”
Utförande
Momentet utförs i grupp. Hundarna sitter vid förarens vänstra sida med ett avstånd av
2½ meter mellan hundarna. Förarna kopplar loss och lägger hundarna. Därefter går
förarna samtidigt till överenskommen plats c:a 25 meter utom synhåll för hundarna.
Efter 3 minuter, räknat från tidpunkten då förarna lämnar hundarna, anvisar TL förarna
att återgå. Om hunden stöts upp av annan hund har föraren rätt att åter lägga hunden
utan att poängavdrag får ske. Momentet börjar när tävlingsledaren ger order om
nedläggande och avslutas när förarna återvänt till hundarna.
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Gruppen skall bestå av minst 3 st och högst 6 st hundar.
Om hunden stöts upp av annan hund har föraren rätt att åter lägga hunden utan att
poängavdrag får ske.
Endast ett extra kommando får göras i detta moment och det är vid nedläggandet med
poängavdrag som följd.
Bedömningsanvisning
Skäligt avdrag görs om:
- hunden uppträder oroligt under platsliggningen. OBS! Hunden har rätt att rulla ner på
ena skinkan under platsliggningen utan poängavdrag
Momentet kan inte godkännas om:
- hunden förflyttar sig mer än en hundlängd från utgångspositionen
- hunden ändrar position till stående eller sittande

Moment 10: Helhetsintryck
Koefficient: 1
Bedömningsanvisningar
Helhetsintrycket ska bedömas på grundval av hundens arbetsvilja, samarbetet mellan
förare samt hundens uppmärksamhet mot sin förare - inte bara under, utan även
mellan momenten.
Skäligt avdrag görs om:
- hunden visat aggression, rädsla eller olust under eller mellan momenten
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Veteranklass
Moment 1: Följsamhet och presentation (kopplad hund)
Koefficient: 1
Kommandon: ”Fot”, ”Sitt”
Utförande
Ekipaget kommer in på tävlingsplanen på anvisning från TL. Momentet startar då
ekipaget passerar ingången. Föraren går fram till TL med hunden kopplad och sätter
hunden med kommandot ”Sitt”, varvid TL hälsar den tävlande välkommen och den
tävlande presenterar sig. Momentet avslutas på TL:s anvisning.
Bedömningsanvisningar
Skäligt poängavdrag görs om:
- hunden drar i kopplet på väg till presentationen
- hunden nosar i backen på väg till presentationen
- hunden uppträder oroligt under presentationen
Momentet kan inte godkännas om:
- hunden visar oacceptabel skygghet eller aggressivitet
Moment 2: Fritt följ
Koefficient: 3
Kommandon: ”Fot”
Utförande
Hunden förs utan koppel och ska följa förarens vänstra sida med skuldran jämsides
med förarens höft. Vid halt ska hunden sätta sig vid förarens vänstra sida utan
kommando.
Ekipaget prövas i:
- olika gångarter - vanlig marsch, långsam marsch och språngmarsch
- vändningar – höger, vänster och helt om
- halter – även direkt i vändningar (men endast i vanlig marsch)
- starter – utan direkta vändningar
Under momentet – efter en halt – prövas ekipaget i stegförflyttningar i valfri ordning:
- 1 steg åt höger
- 1 steg åt vänster
- 1 steg bakåt
Momentet avslutas med vändningar på stället. Fotkommando är tillåtet vid starter,
gångartsväxlingar och vändningar/stegförflyttningar på stället.
Bedömningsanvisningar
Skäligt avdrag görs om:
- hunden går för långt fram eller för lång bak, avviker åt sidan, sätter sig
- långsamt eller visar ouppmärksamhet gentemot föraren
- föraren anpassar sig efter hunden
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Momentet kan inte godkännas om:
- föraren avbryter marschen
Moment 3: Vittringsapportering
Koefficient: 3
Kommandon: ”Stanna (kvar)” – ”Sök apport”, ”Loss”
Utförande
Innan moment nr 1 startar, överlämnar TL en vittringsapport till föraren.
Vittringsapporten återlämnas nu till TL i samband med att ekipaget ställer upp för
momentet. Tävlingsledaren placerar ut apporten 15 meter från ekipaget.
Tävlingsledaren placerar sedan ut ytterligare 6 st apporter. På förarens kommando ska
hunden apportera det föremål som föraren hanterat.
Apporten ska avlämnas till föraren med hunden sittande i US eller framför föraren, på
samma sätt som vid en vanlig apportering
Uppläggning
Samtliga apporter skall vara av trä och ha samma form och mått. Apporterna skall vara
8-10 cm långa samt cirka 2x2 cm tjocka. Apporten, som föraren handskats med, ska
vara tydligt märkt. Föremålen får läggas ut på valfritt sätt, och avståndet till närmast
liggande apport ska vara 20-25 cm. Tävlingsledaren ska använda tång eller plastpåse
vid handhavandet av samtliga apporter inkl. den apport föraren handskats med.
Maxtid för momentet är 1 minut.
Bedömningsanvisningar
Skäligt avdrag görs om:
- hunden tuggar på apporten
- om hunden tappar/släpper apporten på väg in till föraren
- är långsam vid framåtsändandet eller återgången
Momentet kan inte godkännas om:
- hunden inte avlämnar rätt apport till föraren
- hunden släpper apporten så att föraren inte kan ta upp apporten utan att förflytta sig
Poänganvisningar
- Om hunden släpper/tappar rätt apport kan högst 7 poäng utdelas
- Om hunden lyfter fel föremål, släpper detta, och därefter tar rätt föremål,
Moment 4: Läggande under marsch
Koefficient: 3
Kommandon: ”Fot, ”Ligg”
Utförande
Från US framförs hunden i fritt följ. Efter 10 meter lägger föraren hunden, fortsätter
marschen utan avbrott ytterligare 10 meter och gör halt och vänder sig mot hunden.
Efter 3 sek. återgår föraren till hunden och momentet avslutas efter att föraren
anslutit till hunden.
Bedömningsanvisningar
Skäligt avdrag görs om:
- hunden tar onödiga extra steg vid läggandet
- hunden inte ligger rakt
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- hunden uppträder oroligt under platsliggningen
Momentet kan inte godkännas om:
- hunden intar annan position än liggande på förarens kommando
- om föraren avbryter marschen

Moment 5: Avståndsdirigering
Koefficient: 3
Kommandon: ”Ligg”, ”Stanna (kvar)”, ”Sitt” eller handtecken -”Stå” eller
handtecken - ”Ligg” eller handtecken
Utförande
Momentet börjar när föraren lämnar sin liggande hund. Föraren lämnar hunden och
vänder sig om mot hunden efter 5 meter. Momentet består av 3 st positionsskiften Sitt – Stå – Ligg - och utförs på tecken från TL. Efter skiftena återgår föraren till sin
liggande hund. Cirka 4 sekunder mellan varje skifte.
Handtecken får användas i stället för kommandoord vid de olika skiftningarna.
Bedömningsanvisningar
Skäligt avdrag görs om:
- hunden ligger oroligt då den lämnas av föraren eller då denne åter
ansluter till hunden
- hunden förflyttar sig i djup- eller sidled i samband med positionsskiftena
- hunden visar tveksamhet i positionsskiftena
Momentet kan inte godkännas om:
- hunden lämnar sin utgångsposition mer än sin dubbla kroppslängd
Poänganvisningar
Om hunden förflyttar sig mer än sin egen kroppslängd kan högst 7 poäng utdelas
Moment 6: Inkallning med ställande
Koefficient: 3
Kommandon: ”Stanna (kvar)”, ”Stanna”eller Handtecken, (Hundens namn)”Hit”, ”Fot”
Utförande
Från US avlägsnar sig föraren från hunden gående c:a 30 meter, gör halt och vänder sig
mot hunden. Föraren kallar därefter in hunden och kommenderar den att stanna efter
halva sträckan (utan TL-anvisning) vid förutbestämd markering. Därefter kallas hunden
in igen för att komma till US. Vid inkallningen ska hunden komma och direkt sätta sig i
US eller sätta sig rakt framför föraren. Om hunden sätter sig framför föraren, ska
hunden förbli sittande i 3 sek innan hunden kommenderas till US med kommandot
”Fot” (utan TLanvisning). Om hunden går direkt in till förarens vänstra sida, får även då
kommandot ”Fot” användas (utan TL-anvisning) Handtecken får användas i stället för
kommandoord när hunden ska stanna.
Bedömningsanvisningar
Skäligt avdrag görs om:
- hunden tar onödiga extra steg vid ställandet
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- hunden visar tveksamhet och/eller håller olika tempo vid de olika inkallningarna
Moment 7: Apportering av okänt föremål
Koefficient: 4
Kommandon: ”Stanna (kvar)”, ”Apport”, ”Loss”
Utförande
Det okända föremålet kan vara en sko, diskborste, fönsyerskrapa eller liknande. Med
ekipaget i US lämnar TL apporten till föraren. Föraren kastar apportbocken c:a 10
meter och kommenderar hunden att apportera, varvid den ska springa ut, hämta
apporten, återvända till föraren, sätta sig i US eller framför föraren och avlämna
apporten på förarens kommando. Om hunden avlämnar apporten framför föraren
behöver den inte återgå till US.
Bedömningsanvisningar
Skäligt avdrag görs om:
- hunden sitter oroligt i US
- hunden håller ett långsamt tempo
- hunden har olika tempo på väg ut från resp. på väg tillbaka till föraren
- hunden tuggar på apporten
- om hunden leker med apporten vid upptaget
- om hunden tappar/släpper apporten på väg in till föraren
- om hunden är ovillig att avlämna apporten
Momentet kan inte godkännas om:
- hunden släpper apporten så att föraren inte kan ta upp apporten utan att förflytta sig
Moment 8: Plats i grupp
Koefficient: 3
Kommandon: ”Ligg”, ”Stanna (kvar)”
Utförande
Momentet utförs i grupp. Hundarna sitter vid förarens vänstra sida med ett avstånd av 2½
meter mellan hundarna. Förarna kopplar loss och lägger hundarna. Därefter går förarna
samtidigt till överenskommen plats c:a 25 meter utom synhåll för hundarna. Efter 3 minuter,
räknat från tidpunkten då förarna lämnar hundarna, anvisar TL förarna att återgå. Om
hunden stöts upp av annan hund har föraren rätt att åter lägga hunden utan att
poängavdrag får ske. Momentet börjar när tävlingsledaren ger order om nedläggande och
avslutas när förarna återvänt till hundarna. Gruppen skall bestå av minst 3 st och högst 6 st
hundar. Om hunden stöts upp av annan hund har föraren rätt att åter lägga hunden utan att
poängavdrag får ske.
Endast ett extra kommando får göras i detta moment och det är vid nedläggandet med
poängavdrag som följd.
Bedömningsanvisning
Skäligt avdrag görs om:
- hunden uppträder oroligt under platsliggningen. OBS! Hunden har rätt att rulla ner på ena
skinkan under platsliggningen utan poängavdrag
Momentet kan inte godkännas om:
- hunden förflyttar sig mer än en hundlängd från utgångspositionen
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- hunden ändrar position till stående eller sittande
Moment 9: Helhetsintryck
Koefficient: 1
Bedömningsanvisningar
Helhetsintrycket ska bedömas på grundval av hundens arbetsvilja, samarbetet
mellan förare samt hundens uppmärksamhet mot sin förare - inte bara under, utan
även mellan momenten.
Skäligt avdrag görs om:
hunden visat aggression, rädsla eller olust under eller mellan momenten
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