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FORSVAR 2:             Min: 300 point    Max: 360 point. 

 

 

 

TANDVISNING:  Max: 5 point. 

HF står med hunden på plads. På tegn fra dommeren går HF i gang med at fremvise 

hundens tænder, 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: 5 point. 

Kommando: Giv hals ( Halse ). 

Hunden skal, ved øvelsens start, sidde på plads uden line. 

HF og hund skal stå med ryggen til dommeren og der må ikke opholde sig personer foran 

hunden. 

På kommandoen ”Giv hals” skal hunden give minimum 5 glam i sammenhæng eller til 

dommeren stopper en. Der fratrækkes for træg halsgivning. 

Det betragtes ikke som fejl, hvis hunden, under halsgivningen, rejser sig eller er urolig. 

 

FRI VED FOD:  Max: 20 point. 

Kommando: På plads (plads).   Fri ved fod:      10 point 

                               3-skridt:          10 point 

 

Hunden skal følge HF under bevægelse, med skulderpartiet ud for HF’s venstre knæ. 

Hunden skal følge HF under almindelig gang – løb – langsom gang – højre og venstre 

vending, samt omkringvending. Hunden skal straks sætte sig når HF gør holdt. Hunden må 

under øvelsen ikke gå længere fremme end dens skulderparti flugter med HF’s venstre knæ 

og må ikke gå længere tilbage end dens snude er på linie med HF’s venstre knæ. 

Linen skal hænge over venstre skulder mod højre hofte. 

Kommando: På plads er tilladt ved start og ved ændring af gangart (temposkift – ikke ved 

vendinger) ellers udføres øvelsen uden kommandoer. 

Fri ved fod fortsætter uden ophold over i øvelserne: 

3 skridt fremad - 3 skridt til højre – 3 skridt til venstre – 3 skridt baglæns, samt fra 

grundstilling – højre om – venstre om og omkringvending skal fremføres. HF må ikke afgive 

kommando under disse øvelser. 

HF bliver dirigeret af dommeren i begge øvelser. 
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SIDDEØVELSE:  Max:  10 point. 

Kommando: Sit (bliv siddende), plads. 

HF står med hunden på plads uden line. På tegn fra dommeren går HF og hunden frem og 

på dommerens tegn skal HF på kommandoen ”Sit” (samtidig håndkommando tilladt) sætte 

hunden af.  Det er ikke tilladt HF at standse op, når kommando afgives. 

HF fortsætter med at gå rundt om den markerede firkant (12 x 12 meter). Når HF er ved 

hunden kommanderes denne under gang på plads og på dommerens tegn stopper HF og 

hunden tages på plads 

Det er ikke tilladt HF at vende sig om på vej væk fra hunden. 

Flytter hunden sig mere end en hundelængde stoppes øvelsen, ligeledes hvis den rejser sig 

eller lægger sig. 

 

 

STÅØVELSE UNDER GANG: Max:  10 point. 

Kommando: Stå, plads. 

HF står med hunden på plads uden line. På tegn fra dommeren går HF og hunden frem og 

på dommerens tegn skal HF på kommandoen ”Stå” (samtidig håndkommando tilladt) stille 

hunden af.  Det er ikke tilladt HF at standse op, når kommando afgives. 

HF fortsætter med at gå rundt om den markerede firkant (12 x 12 meter). Når HF er ved 

hunden, kommanderes denne under gang på plads og på dommerens tegn stopper HF og 

hunden tages på plads 

Det er ikke tilladt HF at vende sig om på vej væk fra hunden. 

Flytter hunden sig mere end en hundelængde stoppes øvelsen, ligeledes hvis den sætter 

sig eller lægger sig. 

 

AFDÆKNING:  Max: 10 point. 

Kommando: Dæk. 

HF står med hunden på plads uden line. På tegn fra dommeren går HF og hunden frem og 

på dommerens tegn skal HF på kommandoen ”Dæk” (samtidig håndkommando tilladt) 

dække hunden af.  Det er ikke tilladt HF at standse op, når kommando afgives. 

HF fortsætter med at gå rundt om den markerede firkant (12 x 12 meter). Når HF er ved 

hunden kommanderes denne under gang på plads og på dommerens tegn stopper HF og 

hunden tages på plads 

Det er ikke tilladt HF at vende sig om på vej væk fra hunden. 

Flytter hunden sig mere end en hundelængde stoppes øvelsen, ligeledes hvis den rejser sig 

eller sætter sig. 
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APPORTERING:  Max:  10 point. 

Kommando:  Apport, Slip. 

HF står med hunden på plads uden line. På tegn fra dommeren kastes en udleveret apport 

af træ, mindst 10 skridt fremad. På tegn fra dommeren afgives kommandoen ”Apport” 

(samtidig håndmarkering tilladt), hunden skal bevæge sig frem til apporten – samle op – 

bevæge sig tilbage til HF og sætte sig på plads. På tegn fra dommeren afgives 

kommandoen ”Slip” og hunden skal aflevere apporten i HF’s hånd. 

Hunden skal blive siddende indtil kommandoen ”apport” er givet. 

Det er tilladt at give kommandoen ”bliv siddende” inden apporten kastes.  

Det er tilladt hunden at aflevere foran HF og hunden efterfølgende går på plads. Dette skal 

dog meddeles dommeren inden øvelsens start. 

Hunden må ikke tygge på apporten eller slippe den undervejs. Hunden må heller ikke lave 

”æresrunde”. 

 

 

 

FREM OG TILBAGESPRING:  Max: 10 point. 

Kommando: Fremad spring, tilbage spring. 

Springhøjde:   

Hundens skulderhøjde + 10 cm. Rundet op. 

Hunde over 7 år skulderhøjde  - 10 cm. Rundet ned. 

Min: 30 cm. – Max: 100 cm. 

 

HF vælger en passende afstand til springbrættet og stiller sig klar med hunden på plads, 

uden line. På kommandoen ”Fremad spring” (samtidig håndmarkering tilladt), skal hunden 

straks sætte over forhindringen. Når hunden er kommet over på den anden side må 

kommandoen ”Tilbage spring” gives. Efter tilbagespringet skal hunden sætte sig på plads. 

HF må ikke berøre springet. 

HF må selv vælge hvilken side springet skal udføres fra og må vise hunden forhindringen. 

Hunden må berøre springet eller foretage flugtspring. Hunden skal springe den angivne 

højde, ellers gives der 0 point. 

 

 

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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FELTSØG:  Max:  30 point. 

 

Størrelse: 12x12 skridt  

Alder:  max. 2 timer  

Tid:  15 minutter  

Genstande: 6 stk. liggende på jorden  

HF får anvist feltet, hvor 6 genstande, minimum ca. 3x3 cm, eller snor ca. 10 cm., er 

henkastet/lagt.. Genstandene er af forskellige typer materiale.  

Før øvelsens start skal HF kunne redegøre for vind og vejrmæssige forhold. 

Hunden skal apportere eller påvise genstandene. Hunden kan påvise siddende, stående 

eller liggende, men skal blive ved genstanden. Feltet skal være overtrampet og må kun 

betrædes af HF for at sikre en påvist genstand. 

HF må dirigere hunden med kommandoer, fløjt eller armbevægelser på en naturlig måde og 

skal blive på den side af feltet hvor der startes fra. HF må, før øvelsens start, gå rundt om 

feltet alene, eller med hunden i line. Dette medgår i den forbrugte tid. Sidelinien må ikke 

overtrædes, sker dette er der fratræk i point, tredje gang det sker stoppes øvelsen. 

HF skal markere overfor dommeren når hunden finder en genstand. 

Der dømmes for fundne genstande, hundens søg i hele feltet samt helhedsindtryk. 

 

FÆRDIGHEDSBANE: Max: 30 point. 

Momenter: 5 stk.  

 

HF udpeger 5 forhindringer for dommeren. 

Hunden skal, uden line, i et roligt tempo forcere de 5 forhindringer. 

Hunden skal være under kontrol, under og mellem momenterne. Det er tilladt at sætte line 

på hunden mellem momenterne. 

HF  står ved starten af momentet og sender hunden frem over momentet, med en 

kommando. Når hunden har passeret momentet kalder HF hunden på plads. Hunden skal 

bevæge sig på plads uden at forcere momentet på tilbagevejen. 

Der dømmes for hundens sikkerhed og villighed ved passage af forhindringen samt 

helhedsindtryk. 
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ALLE SPECIALØVELSER I FORSVARS PROGRAMMET UDFØRES MED HALSBÅND 

PÅ HUNDEN. 

 

 

RONDERING EFTER GENSTAND: Max. 50point 

Størrelse: 20x60 skridt Rondering:   10 point 

  Halsgivning:    10 point 

Tid: 7 minutter Bevogtning:    10 point 

Genstande: 1 Feltsøg:    5 point 

Feltsøg: 1 genstand Genstand:    5 point. 

  Helhedsindtryk:    10 point 

 

Området der benyttes til øvelsen, skal være let bevokset. 

Genstanden skal være anbragt i let skjul. Direkte modvind skal undgås. Før øvelsens start  

skal HF fortælle om vind og vejr forhold samt redegøre for hvordan øvelsen påtænkes løst.  

HF skal sørge for at området bliver ronderet godt igennem med mindst 2 udsving til hver side.  

HF skal bevæge sig i midten af området eller efter forholdene. Den del af området som HF  

har passeret, anses for gennemsøgt. 

HF må dirigere med fløjt, kommandoer og armbevægelser på naturlig måde, men skal holde  

en passende afstand til hunden, så det kan bedømmes at den arbejder selvstændigt. 

Når hunden finder genstanden skal den uden hjælp give hals og den må ikke forlade stedet  

eller bide i genstanden. 

Ved hundens halsgivning skal HF markere overfor dommeren samt markere det sted hvor  

HF er kommet til, så fornyet rondering kan foretages fra det markerede sted, i tilfælde af 

fejlmarkering fra hunden. Herefter må HF bevæge sig frem til hunden. 

Efter fundet skal der foretages et feltsøg i en radius af 3 skridt omkring ronderingsgenstanden. 

Genstanden på feltsøget kan være af forskelligt materiale og skal være min. 3x3 cm. eller  

ca.10 cm. lang, snor eller ledning. 
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PATRULJERING:  Max: 70 point. 

 

Størrelse: 20x60 skridt Patruljering:  10 point 

Tid: 15 minutter Halsgivning:      5 point 

Figurant:  1  Bevogtning:  10 point 

   Visitation:       10 point 

   Stop:              10 point 

   Slip:                10 point 

   Indtransport:  10 point 

   Helhedsindtryk:     5 point 

 

Området der benyttes til øvelsen skal have en passende sværhedsgrad. Før øvelsens start 

skal HF fortælle om vejr og vind forhold og redegøre for hvordan øvelsen påtænkes løst. 

HF skal sørge for at området bliver patruljeret godt igennem med udsving til begge sider. 

HF skal bevæge sig i midten af området eller efter forholdene. Den del af området som HF 

har passeret anses for gennemsøgt. 

HF må dirigere med fløjt, kommandoer og armbevægelser på naturlig måde, men skal holde  

en passende afstand til hunden, så det kan bedømmes at den arbejder selvstændigt. 

Når hunden finder figuranten, skal den uden hjælp give hals og den må ikke forlade  

bevogtningen. Figuranten, der er iført synligt beskyttelsesærme og bevæbnet med en slagstok,  

skal forholde sig roligt, i stående skjul. 

HF løber frem til hunden, der kaldes på plads. Figuranten kaldes frem fra skjulet, og hunden  

dækkes af, bliver stående eller siddende, mens der foretages visitation samt afvæbning af  

figuranten. Under visitationen flygter figuranten og hunden skal hurtigt stoppe videre flugtforsøg.  

HF skal sørge for at figuranten står i en gunstig flugtposition og at hunden opholder sig i en  

passende afstand, så flugten er mulig. 

På kommandoen ”Slip” skal hunden straks slippe. Derefter foretages en rygtransport med  

hunden fri ved fod over en strækning på 50 skridt med en omkringvending. Efter vendingen  

foretages der et flugtforsøg, som hunden skal afværge ved et bid i den beskyttede arm.  

Efter hunden er bragt til at slippe med kommandoen ”Slip” afsluttes der med fortsat rygtransport  

til dommeren, med hunden fri ved fod. 

HF afslutter ved at afmelde til dommeren med oplysninger hvad der er foretaget. 

Det er tilladt at give hunden én på plads kommando ved starten af rygtransporten. 

Det er tilladt HF at bruge de nødvendige kommandoer og/eller tegn til hunden under 

bevogtning og visitation. Det betragtes ikke som fejl, hvis hunden rejser sig under 

visiteringen, men den må ikke angribe, når figuranten står stille. Under transporten skal 

hunden gå på plads og det betragtes som en fejl, hvis den går så langt fremme, at dens 

bagben er foran HF. 
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STOP AF PERSON:  Max: 45 point 

 

Størrelse på område: Anvises Stop:              10 point 

Skud: 2 stk.  (6 mm)  Slip:                10 point 

Kommando: Stop manden Bevogtning:      5 point 

   Visitation:         5 point 

   Indtransport: 10 point 

   Helhedsindtryk:     5 point 

 

En provokerende person, iført synligt beskyttelsesærme og bevæbnet med en 6 mm pistol 

                    kommer frem eller bevæger sig foran HF. 

HF anråber personen 2 gange: ” Stop eller jeg slipper hunden”. Personen reagerer med at  

affyre 2 skud mod HF og samtidig tage flugten. Med kommandoen ” Stop manden” slippes  

hunden og skal med et effektivt bid, stoppe videre flugt. 

HF løber hurtigt efter hunden og personen pågribes og afvæbnes. Med kommandoen ”Slip”  

skal hunden straks slippe grebet i personen, som derefter visiteres af HF, mens hunden  

dækkes af eller sidder i passende afstand foran personen. 

Derefter foretages en rygtransport tilbage til dommeren med hunden fri ved fod over en  

strækning på min. 25 skridt.  

   HF afslutter ved at afmelde til dommeren med oplysninger hvad der er foretaget. 

Det er tilladt at give hunden én på plads kommando ved starten af rygtransporten. 

Det er tilladt HF at bruge de nødvendige kommandoer og/eller tegn til hunden under  

bevogtning og visitation. Det betragtes ikke som en fejl hvis hunden rejser sig fra sid eller  

dæk i ivrighed, men den må ikke angribe når personen står stille. Under transporten skal  

hunden gå på plads, og det betragtes som fejl, hvis den går så langt fremme at dens bagben  

er foran HF. 
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AFSTÅELSE FRA STOP: Max: 45 point 

 

Størrelse på område: Anvises Afståelse:  25 point 

   Afvæbning:         5 point 

   Indtransport: 10 point 

   Helhedsindtryk:      5 point 

 

En provokerende person, iført synligt beskyttelsesærme og bevæbnet med en 6 mm pistol 

                    kommer frem cirka 40 skridt ude i området. 

HF anråber personen 2 gange: ” Stop eller jeg slipper hunden”. Personen reagerer med at  

tage flugten. Med kommandoen ” Stop manden” slippes hunden.  

Når hunden er på vej mod personen, stopper denne op, indenfor en afstand af 6-8 meter, 

 med front mod hunden og forholder sig passiv, uden at tage øjenkontakt med hunden og med 

armene samlet foran kroppen. 

Hunden skal herefter afstå fra stop og overgå til bevogtning 

HF løber hurtigt efter hunden og personen pågribes og afvæbnes.  

Derefter foretages en rygtransport tilbage til dommeren med hunden fri ved fod over en  

strækning på min. 40 skridt.  

   HF afslutter ved at afmelde til dommeren med oplysninger hvad der er foretaget. 

Det er tilladt at give hunden én på plads kommando ved starten af rygtransporten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




