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GRUNDLYDIGHED: 

Formålet med dette kursus er at motivere hunden for 

træning og arbejdsglæde på et tidligt tidspunkt, så den 

senere får nemmere ved at udføre 

lydighedshundearbejdet. 

 

GENERELT: 

Under alle øvelserne bør HF hjælpe og støtte hunden med 

de nødvendige kommandoer og animeringer. 

HF skal bestræbe sig på, at hunden er glad for at komme 

på træningspladsen. Det er vigtigt, at hunden ikke oplever 

nederlag under træningen. Linen holdes i højre hånd og 

skal være løsthængende. Hunden skal være ude af evt. 

kvælerhalsbånd under træningen. 

 

Der afholdes en kåring ved kursets afslutning, som skal 

bestås med minimum 65 point.  

 

Hunde, der er i løbetid, kan ikke deltage i træningen. Ligeledes 

kan de ikke deltage i mesterskaber og konkurrencer. Ved 

kåringer skal de op sidst på dagen, således at ingen andre 

hunde generes af løbetiden. 

Såfremt man til kåringen afviger fra programmet, skal det 

meddeles til dommeren inden øvelsen påbegyndes. 

 

Efter bestået prøve kan man gå videre på LYDIGHED 1, på 

RALLY begynder eller AGILITY begynder. 
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GRUNDLYDIGHED. 

Maximum: 90 point.  Minimum:  65 point. 

 

 

TANDVISNING: Max: 10 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. 

 

 

LINEFØRING: Max: 20 point. 

Kommando: På plads (plads)  Lineføring   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, højre 

og venstre vending samt omkringvending. Hunden skal sætte sig på 

plads, når HF gør holdt.  

Øvelsen fortsætter uden ophold og uden at give godbidder direkte 

over i 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. 

HF bliver dirigeret af dommeren i begge øvelser. 

 

SPRING: Max: 10 point. 

Kommando: Fremad spring – plads. 

Højde: 

Hunde, der er under 40 cm, springer 20 cm. 

Hunde, der er over 40 cm, springer 30 cm. 

 

HF vælger en passende afstand til springbrættet og stiller sig klar med 

hunden på plads med line på.  

På tegn fra dommeren afgiver HF kommandoen. Umiddelbart efter at 

hunden har sat af til springet, løber HF højre om springbrættet og om 

på den anden side, hvor hunden skal sætte sig på plads ved HF’s 

venstre side. 

HF må ikke begynde at løbe, inden hunden, på kommando, har 

påbegyndt springet. 

Det betragtes ikke som en fejl, hvis HF bruger samtidig 

håndkommando. 
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STÅØVELSE: Max:  10 point. 

Kommando: Stå - plads 

Tid: 10 sekunder. 

HF står med hunden på plads med eller uden line på. På tegn fra 

dommeren går parret 2-3 skridt frem og på dommerens tegn, stiller HF 

hunden af med kommandoen ” Stå” (samtidig håndmarkering tilladt) 

det er tilladt HF at stoppe op når kommandoen afgives. HF bevæger 

sig 10 skridt væk fra hunden og vender sig med front mod hunden. 

På tegn fra dommeren går HF tilbage til hunden, stiller sig ved siden af 

hunden og ser på dommeren, hvorefter hunden tages på plads. 

HF må efter eget ønske lægge linen over hundens skulder eller tage 

linen af. 

 

SIDDEØVELSE: Max:  10 point. 

Kommando: Sit 

Tid: 10 sekunder. 

HF står med hunden på plads med line på. På kommandoen ”Sit” 

(samtidig håndmarkering tilladt) skal hunden blive siddende. HF 

bevæger sig 10 skridt væk fra hunden, evt. baglæns og vender sig 

med front mod hunden. 

På tegn fra dommeren går HF tilbage til hunden, stiller sig ved siden af 

hunden og ser på dommeren. 

HF må efter eget ønske lægge linen over hundens skulder eller tage 

linen af. 

 

AFDÆKNING: Max: 10 point. 

Kommando: Dæk – plads. 

Tid: 25 sekunder. 

HF står med hunden på plads med line på. På kommandoen ”Dæk” 

(samtidig håndmarkering tilladt) skal hunden dække. HF bevæger sig 

10 skridt væk fra hunden, evt. baglæns og vender sig med front mod 

hunden. 

På tegn fra dommeren går HF tilbage til hunden, stiller sig ved siden af 

hunden og ser på dommeren, hvorefter hunden tages på plads. 

HF må efter eget ønske lægge linen over hundens skulder eller tage 

linen af. 
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APPORTERING: Max:  10 point. 

Kommando:  Apport – slip. 

Apporten SKAL være af træ. 

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

kastes en træapport tilhørende HF mindst 10 skridt frem. 

På kommandoen ”Apport” (samtidig håndmarkering tilladt) skal 

hunden hente apporten og uden kommando sætte sig på plads. På 

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

Det er tilladt hunden at aflevere foran og så skal hunden efterfølgende 

gå på plads 

Hunden må ikke tygge på apporten eller slippe den undervejs, og 

hunden må heller ikke lave en ”æresrunde”. 

 

Øvelsen kan også laves på denne måde. 

Hunden sidder på plads ved siden af eller foran føreren. På tegn fra 

dommeren holder HF en træapport hen foran hunden. Føreren må 

men skal ikke sige apport. Hunden skal derefter, mens den bliver 

siddende, holde apporten i 3 sekunder (tiden starter fra det øjeblik 

føreren står oprejst og har armene ned langs siden). Herefter skal 

føreren på tegn fra dommeren sige slip og tage apporten. Hunden skal 

villigt slippe apporten. Hvis hunden sidder foran føreren skal den, på 

dommerens tegn, kommanderes på plads efter afleveringen. 

 

 

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.  




