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Anvisningar för
SHK:s HUNDTEST
TL = Testledaren, HF = Hundföraren och FI = Figuranten.

1 a Hälsning och kontakt.
Hund och HF går ett varv runt publiken, nära med långt koppel så hunden själv kan välja om
den vill ta kontakt. Hund och HF går sedan ut till TL som står passiv ca: 10 meter bort. TL
hälsar på HF om hunden tar kontakt med TL så besvarar TL kontakten. Om hunden inte tar
kontakt skall TL bjuda in hunden till kontakttagande, efter ca:10 sekunder. TL och HF pratar
med varandra under tiden, så att någon form av relation skapas.
TL får gå ned på huk, när anledning finns.

1 b Hantering
HF håller i öglan på kopplet TL får ta hunden i halsbandet under hanteringen. Börja vid
bröstkorgen, vidare över bålen, över länden ner mot bakbenen. Lyft på ett bakben sedan ett
framben.

1 c Lek

Eget lekföremål får användas

HF gör hunden intresserad av lekföremålet genom att dra det efter backen. HF har sedan en
kort draglek med sin hund ca: 10 sek. Lossar föremålet och slänger iväg det, Efter 10 sek.
ropar HF in sin hund om den inte har kommit tillbaka för förnyad lek.

1 d Separation

2 Minuter

TL tar hand om hunden och HF beger sig utom synhåll till anvisad plats som bör vara minst
25 meter bort men inte mer än 50 meter. Tiden tas från det att HF försvinner ur hundens åsyn.
På TL.s order kallas HF tillbaka, varvid hund återlämnas till HF.

2 Godisgömman
HF ställer upp ca: 5 meter från godisgömman TL visar hunden att denne har godis går fram
till godisgömman och visar tydligt att godiset göms. TL går fram till HF och hund ställer sig
bredvid ekipaget, varvid HF kopplar loss hunden. Frikommando eller något steg framåt för att
lösgöra hunden är tillåtet. Hunden får jobba i 2 minuter eller tills beskrivaren anser att hunden
avbrutit. Momentet avslutas med att HF går fram och öppnar godisgömman så hunden får ta
sitt godis.

3 Ekorren
HF anvisas att koppla loss och stoppa undan kopplet, ta hunden i halsbandet alternativt kan
startsnöre användas på mindre hundar. HF anvisas att föra fram hunden till utmärkt eller
anvisad punkt, som ska vara ca:15m före ekorrens startpunkt. När HF är vid utmärkt eller
anvisad punkt rycker FI fram ekorren och väntar sedan ca: 5 sekunder innan den startas.
Hunden släpps när ekorren startas.
Hunden tillåts jobba en liten stund för att se intresset för att få tag i bytet.
Hunden avhämtas på order av TL.
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4 Isbanan
TL anvisar HF att ta hunden i förkortat koppel, hunden skall gå på underlaget med HF
bredvid. När ekipaget passerat underlaget och gått ytterligare ca: 3 m, anvisas HF att vända
och gå tillbaks på samma sätt.

5 a Stolen och vilan
TL anvisar HF platsen för stolen där denne skall sitta, samt ser till att HF kopplar på
säkerhetslinan. TL ansluter till publiken. När hunden har funnit sig tillrätta efter ca: 1 minut.
Startar TL vandraren.

5 b Vandraren
FI som agerar vandraren placeras ca: 30 m från stolen utom synhåll för hunden, i god tid
innan HF och hund anländer till platsen för stolen.
FI som agerar vandraren skall vara iklädd ryggsäck, solglasögon och någon huvudbonad,
såsom keps eller mössa.
TL startar FI som inleder med två handklappningar som väckning, kliver sedan fram och gör
sig synlig, stannar till några sekunder. Går sedan osäkert och tveksamt mot hund och HF,
passerar förbi utom räckhåll för hunden. På uppmaning av TL eller Beskrivare, går FI fram
och tar kontakt med HF och hund. HF anvisas att resa sig ur stolen när FI kommer för att ta
kontakt. Viktigt att FI tilltalar HF på någon meters avstånd så hunden uppfattar att FI är
vänligt inställd till HF och hund.
FI skall alltid ta av sig hela rekvisitan innan kontakt

6 Uppdykande dockan
TL anvisar HF att ta hunden i förkortat koppel, samt att släppa kopplet, stanna och titta rakt på
dockan när den far upp och förhålla sig passiv.
TL stannar vid publiken HF fortsätter mot dockan.
TL anvisning för avreaktion beror på hundens agerande och reaktion.
1.
HF går fram till dockan efter ca: 15 sek Om hund inte går fram inom 15 sek. efter att
HF gått fram gå till steg två.
HF sätter sig på huk lockar på hunden krafsar lite i backen, tittar på dockan i 15 sek.
2.
HF tar tag i axlarna på dockan och lägger sakta ner den med ansiktet mot marken.
Vid eventuell efterkontroll skall dockan vara uppe.
FI finns på plats i anslutning till publik, ca: 3 m framför hunden rycks dockan hastigt upp. FI
håller dockan uppe och stilla. Nedläggande skall ske utom hundens åsyn.

Viktigt om hunden går och nosar i backen avbryt och kalla tillbaka ekipaget.
Dockan får inte dras upp.
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7 Skrammel
TL anvisar HF att ta hunden i förkortat koppel, samt att släppa kopplet, stanna vända sig mot
och titta på skramlet, så fort det börjar skramla.
TL stannar vid publiken HF fortsätter mot skramlet.
TL.s anvisning för avreaktion beror på hundens agerande och reaktion.
1.
HF går fram till skramlet efter ca: 15sek. Om hunden inte kommer fram inom 15 sek.
gå till steg två.
2.
HF sätter sig på huk vid övre kortsidan och lockar på sin hund.
3.
TL kan ta hunden i kopplet och försöka locka med sig den till HF och skrammel.
FI när hunden passerar mitt för skramlet påbörjas skramlandet och pågår
ca: 3sek. Hunden skall befinna sig ca: 1 m i sidled från skramlet.
Viktigt om hunden sätter nosen i skramlet avbryt och kalla tillbaka ekipaget.
Skramlet får inte utlösas.

8 Hunden (Hundatrapp används)
TL anvisar HF att gå mot den mötande hunden och passera den. När ekipaget passerat stannar
FI med hunden och förblir passiv. Ekipaget vänds och går fram till hundatrappen för
avreaktion.
FI och hund är dolda innan start.
FI startar med hunden när det mötande ekipaget är ca: 15m från FI.

9 Smällen
TL anvisar HF att gå anvisad väg samt hålla i öglan på kopplet och inte släppa hunden vid
smällen. Utan bara fortsätta framåt och locka med sig sin hund.
FI som i god tid intagit sin plats skall vara osynlig för hunden. Smällen utlöses snett framför
hunden, ca: 20 m bort.
Publiken får inte placeras mellan FI och ekipaget.
Viktigt smällen får absolut inte utlösas bakom hunden.

3

