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LYDIGHED 1.
Max: 210 point. Minimum for beståelse: 160 point.

LINEFØRING
max. 30 point.
Dommeren dirigerer føreren, der skal gå naturligt.
Der må ikke bruges tyskervendinger.
Hunden skal følge føreren ved dennes venstre side med
skulderpartiet ud for førerens venstre ben i gang, løb og
vendinger: (Fremad gå - højre om - venstre om - omkring (altid
til højre) - to skridt baglæns - to skridt frem – to skridt til venstre –
to skridt til højre – på stedet venstre om – højre om og omkring.
Hunden må ikke sidde skævt. Linen skal under hele øvelsens
udførelse hele tiden være slapt hængende.
Det er tilladt føreren at afgive pladskommando ved alle
igangsætninger
Føreren skal gå i en naturlig gangart uden at afpasse sin fart efter
hundens, i modsat fald karaktersænkning.
For at opnå maksimum point i øvelsen, skal hunden hver gang
føreren gør holdt, uden kommando, sætte sig på plads. Hunden
må ikke sidde skævt.

STÅ.
max. 20 point.
På tegn fra dommeren går føreren med hunden fri ved fod fremad,
og på et afmærket sted i ringen afgiver føreren en "stå"kommando til hunden. Føreren går herefter ca. 5 m. væk fra
hunden (afstanden er markeret) derefter vender HF på tegn fra
dommeren omkring og går tilbage mod hunden og forbi denne.
Når HF er ca. 5 meter bag hunden, på dommerens tegn, vendes
igen rundt og HF går direkte tilbage til hunden, afgiver en plads
kommando og hunden skal gå plads et par meter, indtil HF på
tegn fra dommeren gør holdt. Hunden skal derefter sætte sig på
plads.
Føreren må ikke vende sig om mod hunden under gang væk fra
den.
Føreren må (men skal ikke) samtidig med afgivelse af "stå"
kommandoen holde en hånd foran hunden, som dog ikke må
berøres.
Føreren må standse op mens ”stå” kommandoen afgives.
Lyd-og tegnkommando betragtes i denne øvelse som én
kommando.
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SPRING.
max. 20 point.
Føreren stiller sig med hunden fri ved fod foran springbrættet.
HF skal derefter på dommerens kommando lade hunden blive
siddende foran springbrættet, mens HF går om på den anden side
af springet og stiller sig 3-5 meter fra dette, med front mod
hunden. På tegn fra dommeren afgiver HF kommandoen ”Spring”
Hunden springer og sætter sig derefter på plads hos HF.
Springhøjden er mindst 25 cm for hunde med skulderhøjde til og
med 40 cm samt for hunde der er fyldt 7 år eller mere. For øvrige
hunde er springhøjden hundens skulderhøjde rundet op til
nærmest 10 cm dog max. 60 cm.
Springer hunden før kommando stoppes øvelsen og der gives 0
point.
For at øvelsen kan godkendes kræves det, at der ikke afgives
mere end i alt 4 springkommandoer.

STILLINGSSKIFT.
max. 30 point.
Med hundens bagpart eller forben siddende op imod en anvist
markering, gør føreren klar. Hunden skal sidde ”PLADS” uden line
Efter førerens klarmelding og på dommerens tilladelse
kommanderer føreren hunden i ”DÆK”. På endnu en tilladelse går
føreren ca. 2 m. væk fra hunden og gør omkring. ”BLIV”
kommando er tilladt, idet føreren forlader hunden.
På dommerens tilladelse kommanderer føreren hunden i ”SID”
eller ”STÅ” og på endnu en tilladelse kommanderes hunden i
”DÆK”
Dommeren bestemmer på dagen hvilken position der indtages
først. Alle hunde skal på dagen udføre det samme.
På dommerens tilladelse går føreren tilbage til hunden, som skal
blive liggende i ”DÆK”, indtil dommeren giver tilladelse til, at
føreren må kommandere hunden ”PLADS” Hunden skal skifte
stilling i alt 2 gange.
Hvis en hund under stillingsskiftene flytter sig mere end en
kropslængde (halen fraregnet), i hvilken som helst retning, eller
hvis hunden kommanderes "baglæns" i forbindelse med skiftene,
standses øvelsen, og der gives kun point for det, hunden har
udført rigtigt indtil dette tidspunkt.
Dobbelte lydkommandoer og for voldsomme arm- og
kropskommandoer er karaktersænkende.
For at øvelsen kan godkendes kræves det, at hunden indtager
den af dommeren valgte position, og at der til hvert skift max.
afgives i alt 4 kommandoer.
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INDKALD.
max. 20 point.
Efter dommerens anvisning bevæger føreren sig ca. 15m væk fra
sin hund, der enten holdes i halsbåndet af dommeren, eller af
føreren forinden er kommanderet i dæk, sid eller stå. Efter at være
kommet i position, vender føreren front mod sin hund og kalder,
efter tegn fra dommeren, hunden på plads.
Det er tilladt at bruge hundens navn samt "plads" afgivet som en
sammenhængende kommando. Er der en pause mellem de to
kommandoer, betragtes det som en dobbeltkommando.
På førerens kommando skal hunden hurtigt og uden
svinkeærinder løbe direkte ind til sin fører og sætte sig
reglementeret på plads.
Flytter hunden sig mere end to kropslængder fra en dæk/sid/stå
stilling før føreren kalder den ind stoppes øvelsen og der gives 0
point.
For at øvelsen kan godkendes kræves det, at hunden kommer ind
til føreren.

APPORTERING.
max. 30 point.
Hunden skal apportere en apportbuk af træ, som føreren selv har
medbragt. Ved øvelsens begyndelse skal hunden sidde på plads,
fri ved fod. På tegn fra dommeren kaster føreren apporten ca. 10
meter væk, og på et nyt tegn fra dommeren – og ikke før - afgiver
apportkommandoen, hvorefter hunden hurtigt skal hente apporten,
bringe den tilbage og sætte sig på plads hos føreren, hvor den
skal blive siddende med apporten i munden, til føreren på tegn fra
dommeren kommanderer hunden til at aflevere apporten.
Det er ikke tilladt føreren at flytte sig i nogen retning under øvelsen
For at øvelsen kan godkendes kræves det, at der ikke gives mere
end i alt 4 kommandoer, og at apporten bringes mere end
halvvejen tilbage til føreren.
Det er tilladt at aflevere foran og hunden skal så efterfølgende gå
på plads. Dette skal meddeles inden øvelsen starter.
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SID
Max. 20 point.
HF melder klar med hunden siddende på plads, uden line. På tegn
fra dommeren afgiver HF en sid-kommando (håndmarkering
tilladt). Derefter går HF på tegn fra dommeren ca. 5 meter væk fra
hunden (afstand markeret) og vender front mod hunden.
Hunden skal blive siddende på stedet i 15 sekunder efter HF er
kommet i position. På tegn fra dommeren går Hf tilbage til hunden
og stiller sig ved dennes højre side. Hunden skal blive siddende
indtil dommeren siger tak.
DÆK.
max. 30 point.
Når føreren melder klar til øvelsen, skal hunden sidde på plads fri
ved fod (uden line). På tegn fra dommeren afgiver føreren herefter
en dækkommando. Tegn- og lydkommando betragtes her som én
kommando. Når hunden er afdækket, går føreren på tegn fra
dommeren fra sin hund ca. 15 m væk (afstanden markeret) og
vender front mod hunden.
Hunden skal blive liggende dæk på stedet i et (1) minut efter, at
føreren er kommet i position. På tegn fra dommeren går føreren
tilbage til hunden og stiller sig ved dennes højre side. Hunden skal
blive liggende, til føreren, på et nyt tegn fra dommeren,
kommanderer hunden på plads.
Samtidig med ”dæk” kommandoen må føreren (men skal ikke)
bruge et håndtegn. Hånden må ikke "hugges" ned mod hunden,
der heller ikke må "knuges" ned i dæk ved at føreren bøjer sig ind
over hunden
Der må max. benyttes 4 dæk kommandoer – ellers mister hunden
øvelsen. Føreren må ikke vende sig mod hunden under gangen
væk Såfremt hunden indtager en anden position end dæk, gives
der kun point for den tid hunden ligger i dæk.
Øvelsen godkendes ikke hvis hundeføreren afgiver kommandoer
til hunden efter HF er kommet i position.
For at øvelsen kan godkendes kræves det, at hunden dækker i
mindst 20 sekunder, og forbliver på stedet indenfor 2
kropslængder..
HELHEDSINDTRYK.
max. 10 point.
Ved helhedsindtryk forstås først og fremmest samarbejdet mellem
fører og hund og disses forståelse af øvelserne 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.
Karakteren for helhedsindtryk gives samlet for det, hund og fører
har udført.
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