
 SHK och NHL Öppen klass moment  

 

 

Moment 1:Fritt följ                                                                                     Koefficient:2 

Kommando:Fot 

 

Momentet börjar med hunden sittande vid förarens vänstra sida. Hunden skall villigt följa 

föraren vid dennes vänstra sida med huvudet eller skuldran i jämnhöjd med föraren. 

Fritt följ ska utföras i vanlig- långsam och språng marsch samt med vändningar och halter 

efter order av tävlingsledaren. Fot kommando får användas vid starter och tempoväxlingar. 

 

Bedömnings avdrag: 

 

1: Hund eller förare passerar på insidan av ringens konor. 

2: Hunden sackar efter drar sig före eller ifrån föraren. 

3: Hunden hoppar upp mot föraren eller leker/biter föraren. 

4: Hunden sätter sig snett eller är sen att sätta sig vid halter. 

5: Hunden går lång ut vid vändningar (yviga svängar) 

 

Underkänt: 

 

1: Om föraren använder sig av fler än tre extra kommandon. 

 

 

Moment 2: Plats vid halt                                                                        Koefficient: 2 

Kommando: Fot – ligg/plats 

 

Momentet börjar med fritt följ, på tävlingsledarens order skall föraren platslägga hunden och 

själv bli stående kvar vid hunden. Kommando skall ges när föraren gör halt och inte efter att 

föraren stannat. Föraren skall stå kvar vid hunden tills tävlingsledaren ger signal om moment 

slut. 

 

Bedömnings avdrag: 

1: Som i moment ett punkt 1-4. 

2: Föraren saktar farten före kommando ges. 

3: Om hunden går sakta och föraren anpassar sig efter hunden, om hunden lägger sig segt. 

4: Om föraren ger extra kommandon om ligg, efter att själv ha stannat, skall minst 2 poäng 

dras av för dubbel kommando. 

 

Underkänt: 

1: Om hunden sätter sig när kommando om läggande getts. 

2: Om föraren använder sig av fler än två extra kommandon. 

 

Moment 3: Stående                                                                               Koefficient: 2 

Kommando:Ligg/plats – stå 

 

Från liggande ställning ska hunden på kommando ställa sig upp. Momentet börjar med 

hunden sittande på förarens vänstra sida, på order från tävlingsledaren ska hunden snabbt 

lägga sig, för att därefter kommenderas att ställa sig. Föraren har rätt att innan kommando stå 

ges ta ett steg framåt. 
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Bedömnings avdrag: 

 

1: Om hunden förflyttar sig. 

2: Om hunden lägger respektive ställer sig segt. 

Underkänt: 

 

1: Om hunden sätter sig innan den intar stående ställning. 

2: Om hunden förflyttar sig mer än en hundlängd. 

3: Om föraren använder sig av fler än två extra kommandon. 

 

Moment 4: Kontroll av hunden på avstånd                                                    Koefficient: 3 

Kommando: Ligg/plats – stanna kvar – hit –  handtecken för ligg/plats – hit 

 

Hunden platslägges efter anvisning från tävlingsledaren, föraren går på order av 

tävlingsledaren till andra sidan av lydnadsringen. På order av tävlingsledaren kallar föraren in 

hunden, efter tecken från tävlingsledaren lägges hunden, efter nytt tecken från tävlingsledaren 

kallas hunden in till förarens vänstra sida. 

 

Bedömnings avdrag: 

 

1: Kroppen används i samband med handtecken för ligg. 

2: Seg vid inkallningen. 

3: Om hunden förflyttar sig mer än tre meter efter kommando ligg. 

4:  

5: Hunden inte kommer in korrekt vid förarens vänstra sida.  

 

Underkänt: 

 

1: Om föraren använder sig av röst kommando. 

2: Om hunden rör sig mer än tre meter efter kommando om ligg getts. 

3: Hunden intar okorrekt ställning vid läggandet. 

4: Om föraren använder sig av fler än två extra kommandon. 

 

 

Moment 5: Apportering 2 kast                                                               Koefficient: 3 

Kommando: Stanna kvar – apport – loss 

 

Efter order från tävlingsledaren kastas apportbocken minst 10 meter, på ny order från 

tävlingsledaren kommenderar föraren hunden apport, apporteringen skall utföras snabbt och 

noggrant. Hunden skall efter apporteringen sätta sig framför eller på förarens vänstra sida, 

avlämmnas apportbocken framför föraren skall hunden utan nytt kommando inta utgångs 

ställning, på order från tävlingsledaren kommenderar föraren hunden loss. 

Momentet utföres två gånger. 

 

Bedömnings avdrag: 

 

1: Hunden är seg vid apportering. 

2: Hunden gör vid sväng bakom föraren. 

3: Tugg / lek med apportbocken 
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4: För kort/a kast 

 

5: Tappar hunden apporten men tar upp den igen utan nytt kommando kan högst betyg 8 ges. 

Om nytt kommando ges dras ytterligare poäng. 

6: Släpper hunden apporten före kommando loss getts och momentet i övrigt är korrekt utfört 

kan ej högre betyg än fem ges. 

 

Underkänt: 

 

1: Hunden avlämnar inte apportbocken. 

2: Om föraren använder sig av fler än två extra kommandon. 

 

 

Moment 6: Hopp över hinder                                                                  Koefficient: 2 

Kommando: Fot – hopp – fot 

 

Föraren ställer upp med hunden på ca fem meters avstånd från hindret, och startar på order 

från tävlingsledaren. På förarens kommando ska hunden hoppa fritt över hindret. Sedan 

hunden startat ansatsen skall föraren snabbt förflytta sig vid sidan av hindret och därefter 

fortsätt i fritt följ tills tävlingsledaren beordrar halt. 

 

Bedömnings avdrag: 

 

1: Lättare i slag 

 

Underkänt: 

 

1: Om hunden tar stöd eller fäller hindret. 

2: Om hunden påbörjar hoppet utan kommando. 

3: Om föraren använder sig av fler än två extra kommandon. 

 

Moment 7: Helhetsintryck                                                                    Koefficient:2 

Kommando:- 

 

Helhetsintrycket skall bedömas på grundval av kontakt och samarbete mellan förare och hund 

under hela tävlingen. 

 

Bedömnings avdrag: 

 

1: Om hunden rastar sig mellan momenten kan ej högre betyg än 5 ges. 

2: Om föraren uppträder hotfullt och nonchalant 

3: Om hunden visar rädsla eller aggressivitet  

Underkänt: 

 

1: Om hunden springer bort från tävlingsplanen. 

 

 


