
Regelförtydligande från CTK möte 040222 
Allmänna bestämmelser 
1 Reglernas tillämpning 
Nedastående regler skall tillämpas vid tävlingar i lydnadsdressyr 
inom Svenska Hundklubben. 
(stryk därefter på alla punkter där det står certifikatberättigade 
tävlingar) 
4 Villkor för deltagande 
stryk sista meningen som börjar med Ej……… 
6 Utannonsering 
Anmälan ska ske skriftligen och vara CTK tillhanda senast tre 
veckor före tävlingsdatum. 
Stryk meningen: Anmälan skall ske på en av SHK fastställd blankett. 
Stryk i meningen som börjar Efteranmälan osv. mot en extra avgift. 
Priser anskaffas av CTK. 
13 Domarprotokoll och resultatlistor 
För varje ekipage upprättas ett protokoll på särskilt formulär, som 
lämnas till de tävlande. 
b/ stryk SS-nummer 
15 Förarens skyldighet 
tillägg 
Tävlingsplanen får ej beträdas 2 timmar före tävlingens start. 
16 Protest och överklagande 
Tävlande som anser sig felaktigt bedömd/behandlad kan söka 
rättelse genom att inge skriftlig protest till tävlingsjuryn omedelbart 
eller senast 15 min efter det att den tävlande fått protokollet. 
 
B FUNKTIONÄRER 
5 Tävlingsjury 
CTK tillser att det finns tävlingsjury vid av CTK arrangerade 
lydnadstävlingar. Det är önskvärt att juryn består av 3 personer 
kunniga inom regelverket. 

Lydnadsklass I-III 
 
Svenska Hundklubbens anvisnings- och bedömningsschema gällande 
lydnadsklass på tävlingar och prov. 
 
Där annat ej anges åligger det föraren att invänta order från 
tävlingsledaren före momentets utförande.  
 
I moment där hunden föres okopplad, skall kopplet stoppas undan, 
läggas bort eller sättas fast runt kroppen. Kopplet får ej hänga så löst 
att det irriterar hunden. Kopplet får ej heller bäras i handen. 
 
Hund som rastar sig under pågående moment ges underkänt. 
 
Hänsyn ska tas till hundens ras och kroppsbyggnad vid samtliga 
bedömningar. 
 
Vid gruppmoment gäller att förare, vars hund avbryter momentet, 
skall på tecken från tävlingsledaren återgå till hunden och stanna vid 
denna tills momentet avslutas. 
 
Det åligger domaren att bedöma om ett ekipage ej får genomföra ett 
moment. 
 
Där inget annat anges får högst 3 extra kommandon ges för 
godkännande 5 poäng. 
 
Domare och tävlingsledare avgör hur momenten skall utföras om 
lydnadsplanen ej uppfyller de mått som föreskrivs.  
 
Det åligger tävlingsledaren att innan tävlingens början tala om för de 
tävlande när funktionärerna ämnar ta paus. 



Lydnadsklass I 
 
Moment 1: Linförighet 
Kommando: Fot   koefficient:2 
Hunden, som föres i fritt hängande koppel, skall villigt följa föraren 
gående vid dennes vänstra sida med huvudet eller skuldran i 
jämnhöjd med föraren. Efter anvisning av tävlingsledaren prövas 
hunden i olika gångarter och vändningar samt flera halter och starter. 
Då föraren gör halt skall hunden utan kommando genast sätta sig vid 
förarens vänstra sida. Momentet avslutas med vändningar på stället. 
Kommando är tillåtet vid start och förändring av gångart. 
Bedömningsanvisning Linförighet 
Vid bedömning av detta moment bör reglernas föreskrifter om att 
hunden skall föras i fritt hängande koppel noga observeras. Det 
betyder att om föraren i en stor del av momentet håller hunden i 
stramt koppel, kan den ej godkännas. Det bör påpekas att hunden 
under hela provet skall följa föraren vid vänster sida och vid halt 
sätta sig.  
 
Moment 2: Apportering 
Kommando: Stanna kvar- Apport- Loss  kofficient:3 
Hunden sitter vid förarens vänstra sida. Sedan föraren kastat 
apportbocken ca 10 meter skall hunden på kommando hämta den, 
återvända till föraren och sittande framför eller vid sidan av föraren 
på kommando avlämna apportbocken.  
 
 
Bedömningsanvisning Apportering 
Som framgår av reglerna kan momentet utföras på två olika sätt. Det 
bör noga observeras att hunden vid avlämnandet av apportbocken 
sitter korrekt framför eller vid sidan av föraren.  

Vid avlämnande av apportbock framför föraren bör påpekas att 
hunden ej ska sätta sig vid förarens vänstra sida. 
Om hunden tuggar eller vid framkomsten tappar apportbocken innan 
kommando Loss får ej högra betygssiffra än 7 ges, förutsatt att 
momentet i övrigt utföres korrekt.  
Endast apportbock av trä får användas. 
 
 
Moment 3: Stående 
Kommando: Ligg/Plats- Stå  koefficient:2 
Från liggande ställning skall hunden på kommando ställa sig upp. 
 
Bedömningsanvisning Stående 
Momentet börjar med hunden sittande vid förarens vänstra sida och 
på tävlingsledarens order lägges hunden ner. Nedläggandet tas med i 
bedömningen. Om hunden ej lägger sig på tredje kommandot 
avbryts momentet. Det är ej tillåtet att här ta i hunden. 
Stor vikt fästes vid att hunden utför ställandet korrekt. För att få 
maximal poäng fodras att hunden reser sig på första kommandot 
utan att flytta sig och att föraren ej använt mer än ett kommando för 
nedläggandet. 
Föraren har rätt att innan kommandot ”Stå” ges, ta ett steg framåt. 
 
Moment 4: Fritt följ 
Kommando: Fot   koefficient:3 
Hunden är okopplad. Provet utförs i övrigt lika med 
linförighetsmomentet. 
 
Bedömningsanvisning Fritt följ 
Momentet utförs och bedöms efter samma normer som linförighet. 
 
 



Moment 5: Hopp över hinder 
Kommando: Fot – Hopp – Fot  koefficient:2 
Föraren ställer sig upp med hunden på ca 5 meters avstånd från 
hindret och startar på order från ledaren. På förarens kommando 
skall hunden hoppa fritt över hindret. Sedan hunden startat ansatsen 
skall föraren snabbt förflytta sig vid sidan av hindret och därefter 
fortsätta med hunden vid sin sida tills tävlingsledaren beordrar halt. 
 
Bedömningsanvisning Hopp över hinder 
Momentet börjar och slutar med hunden sittande vid förarens vänstra 
sida på ca 5 meters avstånd från hindret och genomföres i övrigt 
under Fritt följ. Tar hunden stöd, fäller eller missar häcken kan den 
ej godkännas. Efter hoppet har hunden utan att få poängavdrag rätt 
att landa framför föraren och därefter genast återgå till dennes 
vänstra sida. Kommandot Fot får användas när momentet påbörjas 
och när hunden har hoppat över hindret. Lättare islag medför 
poängavdrag.  
Hindret ska 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. 
 
Moment 6:Plats under marsch 
Kommando: Fot – Plats/Ligg  koefficient: 3 
Provet inleds med Fritt följ. På order från tävlingsledaren ger föraren 
kommando till hunden till att lägga sig. Föraren fortsätter marschen 
ca 10 meter och gör helt om halt. Momentet avslutas när föraren på 
tävlingsledarens order återgått till hunden som skall förbli liggande.  
 
Bedömningsanvisning Plats under marsch 
Vid bedömningen  av detta moment är det av stor vikt att hunden på 
förarens kommando snabbt lägger sig och kvarstannar tills föraren 
gör halt vid hunden. Tyngdpunkten i bedömningen skall ligga på 

platsläggandet. Har hunden stannat men ej lagt sig plats men lägger 
sig på extra kommando, kan den godkännas om föraren ej avbryter 
marschen. 
 
Moment 7: Inkallning 
Kommando: Stanna+Hit/Namn + Hit – Fot koefficient:3 
Hunden sitter vid förarens vänstra sida. Föraren avlägsnar sig gående 
ca 20 meter och gör helt om halt. Efter anvisning från 
tävlingsledaren kallas hunden in. 
 
Bedömningsanvisning: Inkallning 
Vid inkallning skall hunden snabbt komma in och sätta sig vid 
förarens vänstra sida. Hunden har rätt att först stanna sittande 
framför föraren varefter den går in och sätter sig fot på kommando 
från föraren. Om hunden går direkt in och sätter sig fot har även här 
föraren rätt att använda kommandot fot vid framkomsten. Stor vikt 
lägges vid hundens reaktion. Om hunden ändrar ställning när föraren 
har lämnat den, kan ej högre betygssiffra än 5 ges.  Påbörjar hunden 
inte inkallningen inom 20 sekunder äger tävlingsledaren rätt att 
avbryta momentet. Huvudvikten vid bedömningen skall läggas vid 
att hunden kommer i ett jämnt och snabbt tempo. 
 
Moment 8: Plats i grupp 
Kommando: Plats/Ligg – Stanna kvar/Stanna koefficient: 2 
Momentet utförs i grupp. Hundarna sitter vid förarens vänstra sida 
med ett avstånd av minst 2½ meter mellan hundarna. På order från 
tävlingsledaren skall förarna kommendera hundarna Plats/Ligg och 
därefter på order avlägsna sig gående 15 m från hundarna och göra 
helt om halt. Efter 1 minut återgår förarna till hundarna. 
  
 
 



Bedömningsanvisning Plats i grupp 
Gruppen skall bestå av minst 3 hundar. Gruppen får bestå av max 6 
hundar. Om hunden uppträder oroligt får ej högre poäng än 7 ges. 
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. Tiden under det hundarna 
skall kvarligga börjar när förarna lämnar dem och avslutas när 
förarna återvänder till hundarna. 
Endast ett extra kommando får göras i detta moment och det är vid 
nedläggandet med poängavdrag som följd. 
 
Moment 9: Helthetsintryck  koefficient:2 
 
Bedömningsanvisning Helhetsintryck 
Helhetsintrycket skall bedömas på grundval av kontakt mellan förare 
och hund under hela tävlingen, dvs även mellan momenten. Om 
föraren uppträder hotfullt eller nonchalant mot hunden skall 
poängavdrag göras. Detsamma gäller om hunden är aggressiv eller 
rädd under en del av övningarna. Om hunden rastar sig under eller 
mellan momenten kan ej högre betygssiffra än 5 ges. 
Följande kriterier ska beaktas: 
• Ordning och reda  
• Hundens arbetsvilja 
• Samspelet mellan hund och förare 
• Hur genomarbetad hunden är – kan hunden momenten, är den 

tävlingsklar 
 
 
 
 
 

Lydnadsklass II 
 
Moment 1: Linförighet 
Kommando: Fot   Koefficient: 2 
Hunden, som föres i fritt hängande koppel, skall villigt följa föraren 
gående vid dennes vänstra sida med huvudet eller skuldran i 
jämnhöjd med föraren. Efter anvisning av tävlingsledaren prövas 
hunden i olika gångarter och vändningar samt flera halter och starter, 
riktningsändring kan ske i samband med halt. Då föraren gör halt 
skall hunden utan kommando genast sätta sig vid förarens vänstra 
sida. Momentet avslutas med vändningar på stället. Kommando är 
tillåtet vid start samt förändring av gångart. 
 
Bedömningsanvisning Linförighet 
Vid bedömning av detta moment bör reglernas föreskrifter om att 
hunden skall föras i fritt hängande koppel noga observeras. Det 
betyder att om föraren i en stor del av momentet håller hunden i 
stramt koppel, kan den ej godkännas. Det bör påpekas att hunden 
under hela provet skall följa föraren vid vänster sida och vid halt 
sätta sig.  
 
Moment 2: Framförgående 
Kommando: Fot – Före – Stanna-Fot  koefficient: 3 
Momentet inleds som linförighet. På order av tävlingsledaren skall 
föraren kommendera hunden att gå framför föraren. Då föraren 
kommenderat hunden Före bör ekipaget gå så lång sträcka att man 
tydligt kan uppfatta att hunden förstått innebörden i kommandot, ca 
15 m. Hunden skall utan att dra, gå ut i hela kopplets längd. På order 
av tävlingsledaren skall ekipaget stanna, varvid hunden skall stanna 
framför föraren. På tävlingsledarens order går föraren upp till 
hunden, varefter ekipaget fortsätter med linförighet ca 5 meter och 



tävlingsledaren kommenderar Helt om halt. Momentet avslutas med 
hunden sittande vid förarens vänstra sida. 
 
Bedömningsanvisning Framförgående 
Hunden skall på förarens kommando gå före i hela kopplets längd 
utan att dra. På kommando Stanna skall hunden stanna i 
framförgående läge. Föraren går därefter upp till hunden på order 
från tävlingsledaren och gör helt om halt. Föraren äger ej rätt att 
under momentets utförande gå upp jämsides med hunden annat än på 
tävlingsledarens order. 
 
Moment 3: Fritt följ 
Kommando: Fot   koefficient: 3 
Hunden är okopplad. Provet utförs i övrigt lika med 
linförighetsmomentet. 
 
Bedömninsganvisning Fritt följ 
Momentet utförs och bedöms efter samma normer som linförighet. 
 
 
Moment 4: Platsläggande på avstånd 
Kommando: Stanna kvar+Plats/Ligg  koefficient: 2 
Hunden sitter vid förarens vänstra sida. Föraren avlägsnar sig gående 
ca 15 meter från hunden och gör helt om halt. På förarens 
kommando skall hunden snabbt lägga sig. På order från 
tävlingsledaren går föraren tillbaka till hunden som skall förbli i 
liggande ställning.  
 
Bedömningsanvisning Platsläggande på avstånd 
Bedömningen skall ge akt på hur snabbt hunden lägger sig.  
 
 

Moment 5: Apportering av metallapport 
Kommando: Stanna kvar – Apport – Loss koefficient: 3 
Hunden sitter vid förarens vänstra sida. Sedan föraren kastat 
apportbocken ca 10 meter skall hunden på kommando hämta den, 
återvända till föraren och sittande framför eller vid vänstra sida av 
föraren på kommando avlämna apportbocken. 
 
Bedömningsanvisning Apportering av metallapport 
Som framgår av reglerna kan momentet utföras på två olika sätt. Det 
bör noga observeras att hunden vid avlämnandet av apportbocken 
sitter korrekt framför eller vid vänstra sidan av föraren. Vid 
avlämnande av apportbock framför föraren bör påpekas att hunden ej 
ska sätta sig vid förarens vänstra sida. Om hunden tuggar kan ej 
högre betygssiffra än 7 ges. Om hunden vid framkomsten till föraren 
tappar apportbocken innan kommando Loss får ej högre betygssiffra 
än 5 ges.  
 
Moment 6: Stående under marsch 
Kommando: Fot –Stanna Kvar/Stanna /Stå koefficient: 2 
Provet inleds med fritt följ. På order från tävlingsledaren ger föraren 
kommando till hunden att stanna i stående ställning. Föraren 
fortsätter marschen ca 10 meter och gör helt om halt vänd mot 
hunden. Därefter återgår föraren till hunden och momentet avslutas 
då föraren återkommit till hunden. 
 
Bedömningsanvisning Stående under marsch 
Provet inleds med fritt följ. Under momentet fästes stor vikt vid att 
hunden på förarens kommando omedelbart stannar i stående 
ställning och att den står stilla tills föraren återvänt till hunden. 
Momentet avslutas i och med att föraren, på tävlingsledarens order, 
återvänt till hunden, som skall förbli i stående ställning. Om hunden 



sätter sig eller lägger sig eller om den vänder sig om, kan den ej 
godkännas.  
 
Moment 7: Inkallning 
Kommando: Stanna+Hit/Namn + Hit – Fot koefficient: 3 
Hunden sitter vid förarens vänstra sida. Föraren avlägsnar sig gående 
ca 30 meter från hunden och gör helt om halt. Efter anvisning från 
tävlingsledaren kallas hunden in.  
 
Bedömningsanvisning Inkallning 
Vid inkallning skall hunden snabbt komma in och sätta sig på 
förarens vänstra sida. Hunden har rätt att först stanna sittande 
framför föraren varefter den går in och sätter sig fot på kommando 
från föraren. Om hunden går direkt in och sätter sig fot har även här 
föraren rätt att använda kommandot fot vid framkomsten. Av 
reglerna framgår att hunden inkallas från sittande ställning. Ändrar 
hunden ställning när föraren lämnat den och t ex lägger sig kan den 
ej godkännas. Påbörjar ej hunden inkallningen inom 20 sekunder 
äger tävlingsledaren rätt att avbryta momentet. Vid bedömning 
måste stor vikt fästas vid hundens reaktion och snabbhet. 
 
Moment 8: Hopp – Sitt – Hopp 
Kommando: Hopp-Sitt-Hopp  koefficient: 3 
Momentet börjar med hunden sittande vid förarens vänstra sida på 
lagom avstånd från hindret. På förarens kommando skall hunden fritt 
hoppa över hindret och vänd mot föraren sätta sig på andra sidan. På 
nytt kommando från föraren skall hunden hoppa tillbaks över hindret 
och genast sätta sig vid förarens vänstra sida. 
 
Bedömningsanvisning Hopp-Sitt-Hopp 
Momentet börjar och slutar med hunden sittande vid förarens vänstra 
sida. För godkänt måste hunden hoppa över hindret från båda håll. 

Om hunden ej sätter sig när den hoppat över hindret får ej högre 
betygssiffra än 5 ges. Om hunden missar hindret eller tar stöd kan 
den ej godkännas. Lättare islag medför poängavdrag. 
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. 
 
Moment 9: Plats i grupp 
Kommando: Ligg/Plats – Stanna Kvar/Stanna koefficient: 3 
Hundarna ligger vid förarnas vänstra sida. Avståndet mellan 
hundarna skall vara minst 2½ meter. Förarna avlägsnar sig gående 
och gör halt inom synhåll, ca 15 meter, från hundarna. Efter 3 
minuter går förarna på föreskrivet sätt tillbaka till hundarna, som 
hela tiden skall förbli i liggande ställning. 
 
Bedömningsanvisning Plats i grupp 
Gruppen skall bestå av minst 3 men max 8 hundar. 
Vid bedömning måste stor vikt fästas vid hur hunden uppträder 
under hela den tid provet pågår. Om hunden stöts upp av annan hund 
har dock föraren rätt att åter lägga hunden utan att betygsavdrag får 
göras. Hund som skäller eller på annat sätt uppträder oroligt får ej 
ges högre betygssiffra 7 under förutsättning att den ej förflyttar sig. 
Däremot har hunden rätt att ändra benställning utan att betygsavdrag 
får göras. Förare, var hund avbryter momentet, skall efter tecken från 
tävlingsledaren återgå till sin hund. Förflyttar sig hunden mer än en 
hundlängd, sätter sig eller ställer sig upp kan den ej godkännas. 
Tiden under det hundarna skall ligga kvar börjar när förarna lämnar 
dem och avslutas när de återvänt till hundarna. 
Momentet börjar när tävlingsledaren ger order om nedläggande och 
avslutas när förarna återvänt till hundarna. 
Endast ett extra kommando får göras i detta moment och det är vid 
nedläggandet med poängavdrag som följd. 



 
Moment 10: Helhetsintryck 
Kommando: -   koefficient: 2 
Helhetsintrycket skall bedömas på grundval av kontakt mellan förare 
och hund under hela tävlingen, dvs även mellan momenten. Om 
föraren uppträder hotfullt eller nonchalant mot hunden skall 
poängavdrag göras. Detsamma gäller om hunden är aggressiv eller 
rädd under en del av övningarna. Om hunden rastar sig under eller 
mellan momenten får ej högre betygssiffra än 5 ges. 
Följande kriterier ska beaktas: 
• Ordning och reda 
• Hundens arbetsvilja 
• Samspelet mellan hund och förare 
• Hur genomarbetad hunden är – kan hunden momenten, är den 

tävlingsklar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Lydnadsklass III 

 
Moment 1: Fritt följ 
Kommando: Fot   koefficient: 2 
Hunden, som skall vara okopplad, skall villigt följa föraren gående 
vid dennes vänstra sida med huvudet eller skuldran i jämnhöjd med 
föraren. Fritt följ skall prövas i olika riktningar och gångarter i 
samband med vändningar och flera halter och starter. Då föraren gör 
halt skall hunden genast sätta sig vid förarens vänstra sida.  
Kommando är tillåtet vid start och vid förändring av gångart samt 
vid vändningar på stället och ett steg bakåt marsch. 
 
Bedömningsanvisning Fritt följ 
Vid bedömning är det av stor vikt att hunden hela tiden följer föraren 
vid dennes vänstra sida och vid halt snabbt sätter sig. Momentet 
avslutas med vändningar på stället och ett steg bakåt marsch. 
 Om föraren tar ut steg vid vändningarna på stället, skall 
poängavdrag ske. 
 
 
Moment 2: Apportering, av metallapport, över hinder 
Kommando: Hopp – Apport – Loss  koefficient: 3 
Hunden sitter vid förarens vänstra sida 1,5 meter från hindret. Sedan 
föraren på order av tävlingsledaren kastat apportbocken ca 10 meter 
över hindret, skall hunden på kommando hoppa fritt över hindret, 
hämta apportbocken och hoppa fritt tillbaka, sätta sig framför eller 
vid sidan av föraren och på kommando Loss avlämna apporten. 
 
 
 
 



Bedömningsanvisning Apportering, av metallapport, över hinder 
Om hunden vid återhoppet tappar apportbocken eller om den vägrar 
släppa den på förarens kommando Loss kan den ej godkännas. 
Detsamma gäller om hunden tar stöd eller river hindret. 
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. 
 
Moment 3: Rutan 
Kommando: Rutan –Ligg/Plats –Hit/Namn +Hit – Fot   koefficient:4 
Momentet börjar med hunden sittande vid förarens vänstra sida. På 
order från tävlingsledaren skickar föraren hunden in i en med väl 
synliga koner utmärkt ruta. Rutan skall vara 5x5meter och avståndet 
mellan rutan och ekipaget skall vara 20 meter. När hunden kommit 
in i rutan skall den på förarens kommando lägga sig ner. Därefter 
förflyttar sig föraren på tävlingsledarens order ca 30 meter parallellt 
med rutan och på tävlingsledarens order kallas hunden in.   
 
Bedömningsanvisning Rutan 
Tävlingsledaren bestämmer om föraren skall skicka hunden till rutan 
snett från vänster eller snett från höger. Hunden skall snabbt och 
villigt springa till rutan och på förarens kommando snabbt lägga sig 
ner. På förarens kommando skall hunden sedan snabbt återvända till 
föraren. Om hunden står eller sätter sig i rutan i stället för att lägga 
sig får ej högre betygssiffra 7 ges. Om hunden ej är stilla i rutan utan 
går omkring och t ex nosar kan den ej godkännas.  
 
  
Moment 4: Vittringsprov 
Kommando: Stanna/Stanna Kvar – Sök Apport – Loss   koefficient:3 
Föraren uppvisar till tävlingsledaren ett för apporteringen lämpat 
föremål, som föraren tidigare har fått av tävlingsledaren. Detta 

placeras av föraren ca 15 meter från hunden, på av tävlingsledaren 
anvisad plats. Tävlingsledaren placerar sedan ut ytterligare 6 st 
föremål. På order av tävlingsledaren skall hunden på förarens 
kommando apportera det av föraren utlagda föremålet. 
 
Bedömningsanvisning Vittringsprov 
Reglerna anger i detalj hur momentet skall utföras. Det måste dock 
påpekas att samtliga föremål skall vara av trä och ha samma form 
och mått. Föremålens storlek skall vara anpassad för alla hundraser. 
Förarens föremål bör vara märkt med t ex en siffra eller bokstav. 
Momentet börjar när tävlingsledaren givit order till föraren att lägga 
ut föremålet. Hunden har rätt att nosa på de övriga föremålen utan att 
betygsavdrag får göras. Tar hunden upp något av de övriga 
föremålen men släpper det och tar det rätta, får ej avdrag ske. 
Momentet avslutas som vanlig apportering. 
 
Moment 5: Inkallnings med stående  koefficient: 3 
Kommando:  
Hit/Namn+Hit –Stanna/Stå/Handtecken-Hit/Namn +Hit+Fot 
Hunden sitter vid förarens vänstra sida. Föraren avlägsnar sig gående 
ca 30 meter från hunden och gör helt om halt. Efter anvisning från 
tävlingsledaren kallas hunden in, efter halva sträckan kommenderar 
föraren hunden att stanna. På order från tävlingsledaren kallar 
föraren på nytt in hunden. 
 
Bedömningsanvisning Inkallning med stående 
Vid inkallning skall hunden snabbt komma mot föraren, stanna när 
kommando ges samt snabbt komma in och sätta sig vid förarens 
vänstra sida. Hunden har rätt att först stanna framför föraren varefter 
den går in och sätter sig fot på kommando från föraren. Om hunden 
går direkt in och sätter sig fot, har även här föraren rätt att använda 
sig av kommandot fot vid framkomsten. Av reglerna framgår att 



hunden inkallas från sittande ställning. Stannar hunden ej på förarens 
kommando eller förflyttar sig mer än 5 meter efter det att kommando 
Stanna givits kan den ej godkännas. Påbörjar ej hunden inkallningen 
inom 20 sekunder äger tävlingsledaren rätt att avbryta momentet. 
Vid bedömning måste stor vikt fästas vid hundens reaktion och 
snabbhet. Handtecken får användas i stället för kommandoord när 
hunden ska stanna. 
 
 
Moment 6: Läggande och ställande under språngmarsch   
koefficient: 4 
Kommando: Fot – Ligg/Plats – Hit/Fot – Stå/Stanna – Hit 
Momentet börjar med hunden sittande vid förarens vänstra sida. På 
tävlingsledarens order startar förare och hund språng marsch i fritt 
följ. Efter ca 10 meter skall föraren på tävlingsledarens order lägga 
ner hunden och efter order från tävlingsledaren fortsätta i vanlig 
marsch. Efter ytterligare 10 meter kallas hunden in och går en kort 
sträcka fritt följ varefter ekipaget gör helt om språng marsch. Efter 
ca 10 meter skall föraren på tävlingsledarens order stanna hunden i 
stående ställning och själv fortsätta i vanlig marsch. Efter ca 10 
meter gör föraren helt om halt och hunden kallas in.  
 
Bedömningsanvisning Läggande och ställande under språngmarsch 
Vid bedömningen skall stor vikt fästas vid att hunden snabbt åtlyder 
förarens kommando. Om hunden inte utför båda delmomenten kan 
de ej godkännas. Momentet kan ej heller godkännas om föraren vid 
något tillfälle avbryter marschen. Stor vikt skall fästas vid hundens 
följsamhet, att den snabbt anpassar sig efter förarens tempo. 
 
Moment 7: Fjärrdirigering 
Kommando: Sitt – Stå – Plats/Ligg eller handtecken koefficient: 4 

Momentet börjar med att hunden vid förarens vänstra sida i den 
utgångsställning som bestäms av tävlingsledaren. Föraren avlägsnar 
sig gående ca 10 meter från hunden och gör helt om halt. Momentet 
består av 5 delmoment, Sitt – Stå – Plats/Ligg, av vilka 
tävlingsledaren bestämmer ordningsföljden.  
På order från tävlingsledaren återgår föraren till hunden. Om föraren 
lämnar hunden i sittande eller stående ställning får kommando 
Stanna användas. 
 
Bedömningsanvisning Fjärrdirigering 
Momentet börjar när föraren lämnar hunden i utgångsställningen. 
Under denna övning är det av stor vikt att hunden verkligen utför det 
den kommenderats till. Föraren har rätt att använda handtecken i 
stället för kommandoord. 
Ordningsföljden av de 5 delmomenten går tävlingsledaren igenom 
med de tävlande under den gemensamma genomgången. 
 
 
Moment 8: Budsändning 
Kommando: Marsch – Framåt  koefficient: 3 
Momentet genomförs direkt före gruppmomentet med samtliga 
hundar och till samma mottagare. Denne utses av tävlingsledaren. 
Hunden sitter vid förarens vänstra sida. På tävlingsledarens order går 
förare och hund till mottagare och hälsar. Därefter går förare och 
hund ca 30 meter från mottagaren till en av tävlingsledaren 
förutbestämd plats. Föraren har rätt att styra hunden på halva 
sträckan mot mottagaren. Mottagaren har rätt att styra hunden då den 
passerat halva sträckan och måste kunna lossa föremålet från 
hundens halsband vid budavlämnandet. Föremålet, en nyckelring, 
skall av föraren fästas vid halsbandet med en karbinhake. Hunden 
återsänds på order från tävlingsledaren. 
 



Bedömningsanvisning Budsändning 
Momentet börjar med att föraren går med hunden kopplad från 
gruppen till mottagaren och hälsar. På order från tävlingsledaren går 
förare och hund till den av tävlingsledaren förutbestämda platsen för 
sändandet av hund. Det är av stor betydelse att hunden – på 
mottagarens kommando – snabbt återvänder till föraren och sätter 
sig vid dennes vänstra sida.  
Mottagaren skall vara väl bekant med momentet. 
 
 
Moment 9: Plats i grupp 
Kommando: Plats/Ligg   koefficient: 3 
Hundarna sitter vid förarnas vänstra sida. Avståndet mellan 
hundarna skall vara minst 2½ meter. På order av tävlingsledaren 
skall förarna kommendera hundarna Plats/Ligg. Därefter, på order, 
avlägsna sig gående och gör halt utom synhåll, ca 25 meter, från 
hundarna. Efter 5 minuter går förarna på föreskrivet sätt tillbaka till 
hundarna, som hela tiden skall förbli i liggande ställning. Momentet 
avslutas med hundarna liggande vid förarnas vänstra sida. 
 
Bedömningsanvisning Plats i grupp 
Gruppen skall bestå av minst 3 men max 8 hundar. 
Vid bedömning måste stor vikt fästas vid hur hunden uppträder 
under hela den tid provet pågår. Om hunden stöts upp av annan hund 
har dock föraren rätt att åter lägga hunden utan att betygsavdrag får 
göras. Hund som skäller eller på annat sätt uppträder oroligt får ej 
ges högre betygssiffra än 7 under förutsättning att den ej förflyttar 
sig. Däremot har hunden rätt att ändra benställning utan att 
betygsavdrag får göras. Förare, vars hund avbryter momentet, skall 
omedelbart återgå till sin hund. Förflyttar sig hunden mer än en 
hundlängd eller om den reser sig kan den ej godkännas. 

Tiden under det hundarna skall kvarligga börjar när förarna lämnar 
dem. Bedömningen börjar vid nedläggandet och avslutas när förarna 
återvänt till hundarna. 
Endast ett extra kommando får göras i detta moment och det är vid 
nedläggandet med poängavdrag som följd. 
 
Moment 10: Helhetsintryck 
Kommando: -   koefficient: 2 
Helhetsintrycket skall bedömas på grundval av kontakt mellan förare 
och hund under hela tävlingen, dvs även mellan momenten. Om 
föraren uppträder hotfullt eller nonchalant mot hunden skall 
poängavdrag göras. Detsamma gäller om hunden är aggressiv eller 
rädd under en del av övningarna. Om hunden rastar sig under eller 
mellan momenten för ej högre betygssiffra än 5 ges. 
Följande kriterier ska beaktas: 
• Ordning och reda 
• Hundens arbetsvilja 
• Samspelet mellan hund och förare 
• Hur genomarbetad hunden är – kan hunden momenten, är den 

tävlingsklar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Veteranklass 
 
Hundar som är 7 år och äldre oberoende av tidigare 
tävlingsdeltagande eller resultat äger rätt att tävla i veteranklass. Det 
är en certifikatberättigad tävling som lyder under gällande regler för 
lydnadstävlingar. 
Maxpoäng i veteranklass är 250 poäng och 200 räknas som godkänt. 
 
De flesta momenten är hämtade från de olika lydnadsklasserna och 
utförs och bedöms enligt samma regler. Ett undantag är dock att 
domarna i denna klass inte skall prioritera snabbhet i utförandet. Ett 
långsammare utförande medför således inte poängavdrag. 
 
Moment 1: Framförgående genom grupp koefficient: 3 
Momentet utförs som i lydnadsklass II med den skillnaden att 
hunden ska gå före genom en grupp med 3 stillastående personer. 
Dessa personer står på en linje med ca 5 meters mellanrum och 
tävlingsledaren bestämmer mellan vilka av dessa ekipaget ska gå. 
Om hunden går fram till någon av personerna och stannar kan den ej 
godkännas. Går hunden fram och nosar på någon av dessa utan att 
avbryta marschen kan betygssiffra 5 ges under förutsättning att 
momentet i övrigt utföres korrekt. 
 
Moment 2: Fritt Följ   koefficient: 3 
Momentet utförs och bedöms enligt lydnadsklass II.  
 
 
 
Moment 3: Vittringsprov   koefficient: 2 
Momentet utförs och bedöms enligt lydnadsklass III.  
 
 

Moment 4: Skall på kommando  koefficient: 3 
Kommando: Skall – Tyst 
Hunden sitter vid förarens vänstra sida. På kommando från föraren 
ska hunden ge skall tills föraren på tecken från tävlingsledaren ger 
hunden tillsägelse att sluta. 
 
Bedömningsanvisning Skall på kommando 
Momentet utföres med hunden sittande vid förarens vänstra sida. 
För 7 poäng fordras att hunden ger skall minst 3 gånger.  
Om hunden under momentet lägger sig eller ställer sig får ej högre 
betygssiffra än 5 ges. 
 
Moment 5: Fjärrdirigering  koefficient: 3 
Momentet utförs och bedöms enligt lydnadsklass III. 
 
Moment 6: Inkallning   koefficient: 2 
Momentet utförs och bedöms enligt lydnadsklass II. 
 
Moment 7: Apportering av okänt föremål koefficient: 4 
Momentet utförs och bedöms som apportering i lydnadsklass II med 
den skillnaden att tävlingsledaren bestämmer vilket 
apporteringsföremål som ska användas. Föremålet kan vara en sko, 
plånbok, sopborste o dyl. 
 
Moment 8: Plats i grupp   koefficient: 3 
Momentet utförs och bedöms enligt lydnadsklass III. 
 
Moment 9: Helhetsintryck  koefficient: 2 
Momentet utförs och bedöms enligt lydnadsklass I. 
 
 
 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	4 Villkor för deltagande
	6 Utannonsering
	13 Domarprotokoll och resultatlistor
	15 Förarens skyldighet
	16 Protest och överklagande
	B FUNKTIONÄRER
	5 Tävlingsjury

