BRUGS GRUND KURSUS 2
1 august 2019 / FO

BRUGS GRUND KURSUS 2 (BGK 2):
GENERELT:
For tilmelding til BGK 2 skal man have bestået BGK 1 eller kunne indstilles af
dressurlederen, hvis man har anden tilsvarende bedømmelse/kåring fra en anden klub.
HUSK til og fra meldinger til dommeren.
Der vil under træningen forskellige former for støj.
Der kan også forekomme skud, men først når eventuelle skudrædde hunde er væk.
BGK 2: Minimum: 90 point Maximum: 120 point

TANDVISNING: Max: 10 point.
HF står med hunden på plads. På tegn fra dommeren går HF i gang med at fremvise
tænderne, ved at HF krænger hundens læber til side, således at dommeren, uden besvær,
kan se alle hundens tænder.
Det betragtes som fejl, hvis hunden vægrer sig eller er urolig eller hvis tandvisningen
foretages krampagtigt.

HALSGIVNING: Max: 10 point.
Kommando: Giv hals (halse)
Hunden sidder på plads, med løsthængende line og ude af evt. kvælerhalsbånd. Der må
ikke opholde sig personer foran hunden og HF og hund skal stå med ryggen til dommeren.
På kommandoen: Giv hals skal hunden give mindst 5 sammenhængende glam eller til
dommeren stopper en.
Det er ingen fejl hvis hunden rejser sig under øvelsen.

LINEFØRING: Max: 20 point.
Kommando: På plads.
Lineføring: 10 point
3- Skridt: 10 point
Hunden skal, i line, følge HF under bevægelse således at hundens skulderparti er ud for
HF’s venstre knæ.
Hunden skal følge HF under almindelig gang – højre og venstrevending samt
omkringvending. Hunden skal straks sætte sig når HF gør holdt.
Umiddelbart efter holdt fortsætter man over i 3-skridtsøvelsen. Øvelserne 3 skridt fremad –
3 skridt til højre – 3 skridt til venstre og 3 skridt baglæns samt fra grundstilling – højre om –
venstre om og omkringvending fremføres.
Linen skal være løsthængende. Hunden må under øvelsen gå så langt fremme at dens
skulderparti flugter HF’s venstre knæ og den må ikke gå længere tilbage end at dens snude
er på linie med HF’s venstre knæ.
HF bliver dirigeret af dommeren.
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SIDDEØVELSE: Max: 10 point.
Kommando: Sit (bliv siddende).
Tid: 15 sekunder.
Hunden sidder på plads uden line. På tegn fra dommeren afgiver HF kommando og på
tegn fra dommeren går HF 10 skridt væk fra hunden, vender sig om og bliver stående i 15
sekunder. På tegn fra dommeren går HF tilbage og stiller sig på dens højre side og tager
hunden på plads.

STÅØVELSE: Max: 10 point.
Kommando: Stå
Tid: 15 sekunder.
Hunden sidder på plads uden line. På tegn fra dommeren afgiver HF kommando og på
tegn fra dommeren går HF 10 skridt væk fra hunden, vender sig om og bliver stående i 15
sekunder. På tegn fra dommeren går HF tilbage og stiller sig på dens højre side og tager
hunden på plads.

AFDÆKNING: Max: 10 point.
Kommando: Dæk
Tid: 15 sekunder.
Hunden sidder på plads uden line. På tegn fra dommeren afgiver HF kommando (samtidig
håndmarkering tilladt) og på tegn fra dommeren går HF 10 skridt væk fra hunden, vender
sig om og bliver stående i 15 sekunder. På tegn fra dommeren går HF tilbage og stiller sig
på dens højre side og tager hunden på plads.
APPORTERING: Max: 10 point.
Kommando: Apport.
HF står med hunden på plads, uden line. På tegn fra dommeren kastes en træapport
tilhørende HF mindst 10 skridt frem. På tegn fra dommeren afgiver HF kommandoen:
Apport (samtidig håndmarkering tilladt), herefter skal hunden hente apporten og uden
kommando sætte sig på plads. På tegn fra dommeren skal HF med kommandoen Slip få
hunden til at aflevere apporten i HF’s hånd.
Det er tilladt at kommandere Bliv siddende når apporten kastes. Det er tilladt hunden at
aflevere siddende foran HF, men efterfølgende skal hunden gå på plads. Dette meddeles til
dommeren inden øvelsen startes.
Hunden må ikke tygge på apporten.
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SPRING: Max: 10 point.
Kommando: Fremad spring.
Springhøjde:
30 cm. for hunde under 40 cm. skulderhøjde
50 cm. for hunde over 40 cm. skulderhøjde.
Hunden sidder på plads uden line. På kommandoen Fremad spring (samtidig
håndmarkering tilladt) skal hunden straks sætte over springbrættet, samtidig løber HF højre
om springbrættet. Hunden skal efter springet sætte sig på plads.
HF må vise hunden springbrættet, men ikke berøre det, og må selv vælge fra hvad side at
springet skal foretages fra.
FÆRDIGHEDSBANE: Max: 10 point.
Hunden skal i et roligt tempo passere 3 forhindringer, efter HF’s eget valg. Halsbånd tages
af hvor det er påkrævet.
HF går ved siden af hunden og må støtte med evt. nødvendige kommandoer. Hunden må
under øvelsen ikke være i line, men skal være under kontrol mellem forhindringerne. Her
må der gerne være line på.
FELTSØG: Max: 10 point.
Kommando: Felt (find apporten)
Tid: 7 minutter.
Størrelse: 7 x 7 skridt.
Genstande: 2 stk ca. 5 x 5 cm.
HF får anvist et felt på 7 x 7 skridt, hvor 2 genstande på ca. 5 x 5 cm, er udlagt, uden at
hunden ser det. Genstandene må være HF’s egne.
Hunden sendes ind i feltet med kommandoen Felt og må apportere genstandene. Disse må
også påvises enten siddende, stående eller afdækket, og hunden skal blive ved genstanden
indtil HF har sikret sig den.
Feltet må kun betrædes af HF for at sikre en påvist genstand. HF skal blive på den side af
feltet hvor der startes fra. HF skal markere for fund og fremvise genstandene til dommeren.
HF må dirigere med fløjt, kommandoer og armbevægelser på naturlig måde. HF skal kunne
redegøre for vind og vejrmæssige forhold.
HELHEDSINDTRYK: Max. 10 point.
Her kigger dommeren på samarbejdet mellem hund og fører, evt. manglende arbejdsiver,
manglende forståelse for udførslen af øvelserne, er hunden under kontrol og lignende.
Der tages endvidere hensyn til den lydighed (villighed) hvormed hunden udfører
øvelserne, dog med rimelig hensyntagen til de enkelte hunde- racers temperament og
hundens alder.
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SPECIAL ØVELSER:
Kan ikke laves om hvis der opnås et 0 i en øvelse.
RONDERING: Max: 15 point.
Kommando: Ronder.
HF står med hunden på plads eller afdækket, uden line, 25 skridt fra det sted hvor
figuranten står i skjul. HF må holde fast i hunden.
På tegn fra dommeren kommer figuranten frem fra skjulet, påkalder sig hundens
opmærksomhed, og går i skjul igen.
På tegn fra dommeren sender HF hunden fremad med kommandoen Ronder (samtidig
håndmarkering tilladt).
Hunden skal bevæge sig hen til figuranten og starte halsgivning og afgive mindst 5 glam.
HF må først bevæge sig hen til hunden efter første glam.
Figuranten må holde en eller begge hænder foran sig, men må ikke animere eller tage
øjenkontakt til hunden.
Hunden skal blive ved figuranten til den bliver afhentet af HF.

REDNINGSTASKE: Max: 15point.
Kommando: Hold fast – fremad - spring – slip.
Redningstasken skal være af træ, dog kan håndtaget være af andet materiale.
HF starter ved startmarkeringen med at give hunden redningstasken i munden og går
herefter fri ved fod, frem mod en markering hvor der gøres omkring, herefter fortsætter man
mod springene.
På tegn fra dommeren råber figuranten om hjælp og hundeføreren bliver stående og
hunden sendes fremad, og skal springe over forhindringerne og frem mod figuranten, hvor
redningstasken afleveres til figuranten, som gerne må række ud og tage et blødt greb i
redningstasken.
Hunden skal slippe redningstasken indenfor figurantens rækkevidde, gerne på en slip
kommando fra HF.
Efter at have afleveret redningstasken løber hunden retur til hundeføreren, hvor der
afsluttes med hunden på plads. Øvelsen skal udføres uden line.
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SPORSØG: Max: 30 point.
Kommando: Søge (søg spor)
Alder: 20 minutter
Længde: ca. 125 skridt med et 45 graders knæk.
Genstande: 2 stk. ca. 5 x 5 cm.
Et 125 skridt eget spor, mindst 20 minutter gammelt, med et 45 graders knæk, som kan gå
enten til højre eller venstre, alt efter forholdene, opsøges til højre for en sporpind med
kommandoen Søge.
På første del af sporet, inden knækket, men mindst 40 skridt ude og igen for enden af
sporet ligger en genstand, ca. 5 x 5 cm. som bør være HF’s egen.
Der sættes kun en startpind, ingen pind ved knækket eller for enden af sporet.
Hunden skal søge sporet i mindst 5 meter line og blødt halsbånd eller sporsele. Hunden må
apportere genstanden, men ikke fortsætte ud af sporet med genstanden i munden. Hunden
kan også påvise genstanden enten siddende, stående eller afdækket, men skal blive ved
genstanden til HF er nået frem og sikret sig genstanden.
Ligeledes skal hunden kunne udrede knækket.
Det er tilladt at animere hunden undervejs.
HF skal markere når hunden har fundet en genstand og fremvise den til dommeren.
HF skal kunne redegøre for vind og vejrmæssige forhold.
BIDEARBEJDE: Max: 15 point.
Kommando: Stop manden.
HF står med lang line i blødt halsbånd (evt. sele) på hunden og holder den i halsbåndet. Må
gerne laves uden line. Figuranten står i passende afstand 15 – 20 skridt fra hunden, med
muffedisse eller unghundeærme og påkalder sig hundens opmærksomhed. Kan også laves
som en bevogtning af ærmet/muffedissen hvor denne ligger mellem hunden og figuranten.
Figuranten bevæger sig frem mod emnet og samler det op og på tegn fra figuranten løsner
HF sit greb i hunden med kommandoen: Stop manden. Hunden skal nu straks bide sig fast i
muffedisse/unghundeærmet. Efter en kort ”kamp” slipper figuranten sit tag.
HF samler linen op og løber med hunden og byttet hjem til udgangspunktet.
Hunden skal på kommandoen: Slip, uden at HF rører byttet eller hunden, slippe
muffedisse/unghundeærmet.
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SKUDPRØVE.
Hunde som skønnes egnet til forsvarsarbejde testes til sidst med en skudprøve. Prøven
foretages under lineføring når hund og HF har front mod den skydende. Der skydes et antal
skud (6 mm). Skuddene affyres i en afstand af mindst 15 skridt og med et interval på ca. 5 –
10 sekunder.
Hunden skal være skudligegyldig for at bestå, dog må den gerne reagere med angrebslyst,
men skal hurtigt kunne bringes til ro af HF.
Hunde der viser angst eller nervøsitet kan ikke bestå, da skudangste hunde ikke kan
fortsætte på FORSVAR.
Der gives ikke point men kun prædikatet: Bestået eller Ikke bestået.
STØJPRØVE.
Ligeledes testes hunde der skønnes egnet til eftersøgningsarbejde med en støjprøve.
Prøven foretages under lineføring når hund og HF har front mod den støjende og
efterfølgende når de passerer i række forbi den støjende, i passende afstand.
Hunde der viser angst eller nervøsitet kan ikke bestå da støjangste hunde ikke kan
fortsætte på EFTERSØGNING.
Der gives ikke point men kun prædikatet: Bestået eller Ikke bestået.
KÅRING:
Hvis man bruger momenter fra andre programmer, skal det meddeles dommeren inden den
enkelte øvelse.
Efter indstilling fra træneren eller fra dressurlederen, kan man gå til kåring efter kursets
afslutning, og såfremt den bestås, giver den adgang til videregående brugshundearbejde.
Mister man en specialøvelse til enten S-E eller F kan man næste sæson gå op i de samlede
specialøvelser uden at tage fællesøvelserne igen. Dette kan kun gøres i 2 sæsoner.
BESTÅELSESKRITERIER:
Alle fællesøvelserne:
Tandvisning, halsgivning, lineføring, siddeøvelse, ståøvelse, afdækning, apportering, spring,
feltsøg, færdighedsbane og helhedsindtryk skal bestås sammenlagt med 90 point ud af 120
mulige.
Ønsker man at gå videre på SPOR, skal der opnås mindst 20 point i sporsøg, samt bestået
fællesøvelserne.
Ønsker man at gå videre på FORSVAR, skal der opnås mindst 10 point i rondering og
mindst 10 point i bidearbejde, samt bestået fællesøvelserne. Skudprøve skal være bestået.
Hunden skal være min. 40 cm. i skulderhøjden.
Ønsker man at gå videre på EFTERSØGNING, skal der opnås mindst 10 point i rondering
og mindst 10 point i redningstaske, samt bestået fællesøvelserne. Støjprøven skal også
være bestået.
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Hvad laver man i BHK grupperne?
Følgende brugshundeklasser kan vælges:
EFTERSØGNING:
På 1 E arbejdes der med lydighed, feltsøg, færdighedsbane, rondering på personer og
genstande, redningstaske samt eftersøgning.
FORSVAR:
På 1 F arbejdes der med lydighed, feltsøg, færdighedsbane, rondering på genstande,
patruljering samt stop og afståelse fra stop.
SPOR:
På 1 S arbejdes der med lydighed, feltsøg, færdighedsbane, sporsøg og anden form for
færtsøg.

Derudover har man mulighed for at vælge enten
LYDIGHED
RALLY LYDIGHED
AGILITY
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