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LYDIGHED 2.
Max: 280 point. Minimum for beståelse: 210 point.
SID I GRUPPE.
(30 sek.) max. 20 point.
Efter dommerens anvisning placeres førerne på række med ca. 3
meters mellemrum, og med hundene på plads. På tegn fra
dommeren går førerne fra deres hund, efter først at have
kommanderet "bliv" og stiller sig et anvist sted (Afstand ca. 10
meter). Efter 30 sekunder og på tegn fra dommeren går førerne
tilbage og stiller sig ved deres hunds højre side.
Tiden regnes fra det øjeblik, hvor førerne er i position.
FRI VED FOD.
max. 40 point.
Udføres som i klasse 1. Dommeren dirigerer føreren.
Føreren skal gå i en naturlig gangart (dvs. uden at afpasse sin fart
efter hundens). Det er tilladt føreren at afgive pladskommando ved
alle igangsætninger. Der skal også udføres 2 skridt til højre og 2
skridt til venstre.
Hvis en hund konstant hænger mere end en kropslængde efter sin
fører, eller hvis føreren tøver for at vente på hunden, standses
øvelsen, og der gives 0 point. For at øvelsen kan godkendes
kræves det, at en del af øvelsen udføres korrekt uden ekstra
kommandoer eller anden hjælp fra føreren.
STÅ – SIT ELLER DÆK UNDER GANG.
max 30 point.
Før øvelsen starter skal hundeføreren oplyse om anden position
skal være sit eller dæk.
Med hunden fri ved fod kommanderes føreren fremad, efter ca. 5
meter og på dommerens kommando skal føreren kommandere sin
hund til at stå. Herefter fortsætter føreren fremad og på ny
kommando fra dommeren gør føreren omkring og passerer
hunden. Derefter kommanderes føreren på ny omkring og ved
passage af hunden kommanderes denne ”plads”. Føreren og
hunden fortsætter fremad indtil dommeren kommanderer føreren
højre/venstre om. Efter ca. 5 meter og på dommerens kommando
skal føreren kommandere sin hund til at sidde eller dække,
herefter fortsætter føreren fremad og på kommando fra dommeren
gør føreren omkring og passerer hunden og på ny kommando gør
føreren omkring. Når føreren passerer hunden, skal den på
førerens kommando følge med. Føreren fortsætter fremad indtil
dommeren kommanderer begge holdt.
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Det er tilladt at bruge samtidigt håndtegn når kommandoen
afgives, men hunden må ikke berøres og føreren må ikke stoppe
op. Der må ikke kommanderes ”bliv” når hunden forlades.
FREMSENDING m. STÅ/SID/ELLER DÆK OG INDKALD.
max. 30 point.
Fra et afmærket sted, med hunden på plads sender føreren på
tegn fra dommeren hunden 10 m frem i lige linie mod et afmærket
felt, med kommandoen "fremad". Hjørnerne i feltet, der er 3 x 3 m,
er markeret med kegler eller lignende. Mellem keglerne skal
siderne være markeret med bånd eller lignende, således at
føreren ikke er i tvivl om, at hunden er inde i feltet. De valgte
genstande bør ikke give anledning til misforståelser for førerne.
Når hunden er nået ind i feltet, kommanderer føreren hunden til at
stå, sidde eller dække.
Når hunden har indtaget den af føreren valgte position og efter at
hunden har været i ro i 3 sekunder, går fører ud til hunden, som
kommanderes i plads hvorpå øvelsen er afsluttet.
Føreren skal stå stille ved startstedet, dog er det tilladt føreren at
bruge armen.
Føreren skal inden øvelsesstart meddele dommeren, hvilken
position hunden skal indtage i feltet. Indtager hunden en anden
position end den af føreren valgte, medfører dette
karaktersænkning.
Hvis øvelsesudførelsen i øvrigt er til det, opnås der kun
maksimumpoint såfremt:
1. Hunden på en (1) "fremad" kommando løber lige frem og
står/sidder/dækker i feltet.
2. På en (1) kommando indtager den korrekte position i feltet. (Det
er tilladt føreren at afgive en stå/stop kommando før hunden
kommanderes i den af føreren valgte position).
3. En pote inden for feltet giver point, hvis alt andet er i orden
Har fremsendelsen karakter af rundering e.l., standses øvelsen og
der gives 0 point.
Får hunden i alt mere en fem (5) fremadkommandoer standses
øvelsen og der gives 0 point. Alle 5 fremadkommandoer må
bruges, selv om hunden indtager den valgte eller anden position
før 10 m linien.
Føreren skal stå stille ved startstedet, dog er det tilladt føreren at
bruge armen.
Det er ikke tilladt føreren at ”vise” hunden feltet, når føreren er
kommet hen til startstedet.
Hunden mister øvelsen, hvis en person uden for ringen "lokker"
hunden til feltet.
Det er ikke tilladt føreren at flytte sig i nogen retning under øvelsen
før dommeren kommanderer føreren frem mod feltet.
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For at øvelsen kan godkendes kræves det, at hunden indtager
position bag 10m. linjen.
Det er kun tilladt at rose kortvarigt i feltet og uden godbid før
næste øvelse går i gang.
INDKALD FRA DÆK – PLADS UNDER GANG.
max. 20 point.
På et tegn fra dommeren afdækkes hunden i feltet, herefter går
føreren fra hunden, der skal blive liggende. På dommerens
kommando skifter føreren retning to gange, hvorefter føreren, på
kommando fra dommeren, og uden at standse sin gang kalder
hunden på plads (hundens navn og "plads") og fuldfører øvelsen
med hunden gående fri ved fod, til dommeren kommanderer
"holdt". Det er tilladt føreren - inden denne forlader hunden - at
kommandere "bliv". For at øvelsen kan godkendes kræves det, at
hunden bliver liggende indtil føreren har skiftet retning 2 gange.
APPORTERING AF UDLAGT GENSTAND.
max. 20 point
Hunden skal apportere en af føreren medbragt træapport, som
lægges 5m. fra en markering og 5m. ud til siden fra centrum af
markeringen, det kan enten være højre eller venstre på dagen for
alle hunde. Under udlægning af apport er fører og hund placeret et
anvist sted 7m. fra apporten. På tegn fra dommeren går fører og
hund frem til markeringen placeret 2m. fra start, Fører skal efter en
naturlig vending, kommandere hunden i stå ved markeringen med
front mod udgangspunktet. Føreren fortsætter tilbage til
udgangspunktet og vender front mod hunden. På tegn fra
dommer dirigerer føreren hunden ud til apporten, der skal bringes
ind til føreren, og afleveres – igen på tegn fra dommeren.
Armtegn sammen med verbal kommando er tilladt.
Det er ikke tilladt føreren at flytte sig i nogen retning.
STILLINGSSKIFT.
max. 40 point.
Udføres som i klasse 1. På et sted anvist af dommeren afdækker
føreren sin hund. Derefter går føreren ca. 5 m. væk fra hunden
(afstanden markeret). Føreren skal herefter, på tegn fra
dommeren, kommandere hunden til henholdsvis at stå, sidde eller
dække i en rækkefølge, der oplyses af dommeren ved øvelsens
start. Hunden skal skifte stilling i alt 4 gange. Øvelsen afsluttes
med hunden i dæk. Positionsrækkefølgen skal være den samme
for alle hunde i klassen.
Hvis en hund under stillingsskiftene flytter sig mere end en
kropslængde (halen fra-regnet), i hvilken som helst retning, eller
hvis hunden kommanderes "baglæns" i forbindelse med skiftene,
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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 udfører
mindst 2 skift.
SPRING OG APPORTER.
max. 20 point
Føreren sætter hunden af ca. 10 meter fra springet. Dommeren
lægger en af hundeføreren medbragt træapport ca. 5 meter foran
springet. Føreren går om på den anden side af springet, ca. 5
meter væk og kommanderer hunden til at apportere og springe.
Hunden skal uden yderligere kommando sætte sig korrekt på
plads med apporten i munden hvorefter føreren på tegn fra
dommeren siger ”slip” og tager apporten. Hunden skal villigt slippe
apporten. Hvis hunden aflevere foran kommanderes hunden, på
dommerens tegn, på plads.
Der må i alt ikke bruges mere end 5 kommandoer og føreren må
ikke flytte sig under øvelsen og der må ikke bruges håndtegn.
LØBE RUNDT OM EN KEGLE.
max. 20 point
Føreren står med hunden på plads i lige linje ca. 10 meter fra en
kegle som hunden skal løbe rundt om. Keglen skal være mindst
40 cm høj og meget synlig for hunden. På tegn fra dommeren
sender føreren sin hund rundt om keglen, hvorefter hunden løber
tilbage til føreren og sætter sig på plads. Det er tilladt at bruge
håndtegn og verbal kommando. Det er tilladt at bruge en
pladskommando når hunden har rundet keglen.
Det er ikke tilladt at vise hunden keglen. Der må max. bruges 4
fremadkommandoer.
NÆSEPRØVE.
søg og apporter
max. 30 point.
En næseprøvegenstand overrækkes føreren af dommeren.
Føreren melder klar med hunden siddende ”plads” uden line på
det af dommeren anviste sted. Efter klarmeldingen afsætter
føreren sin fært på næseprøvegenstanden, der derefter
overrækkes til dommeren (dommeren må ikke berøre denne).
Føreren må ikke se genstandende blive lagt ud, så efter at have
afleveret næseprøvegenstanden, gør føreren omkring på
dommerens kommando. ”Bliv” kommando er tilladt, før føreren gør
omkring. Fem næseprøvegenstande placeres og berøres af
dommeren i ringen sammen med den som føreren har overført sin
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fært til, uden at dommeren tager direkte på den. Genstandene
placeres ca. 5 meter fra startstedet. På dommerens tegn vender
føreren rundt, så vedkommende står med front mod
næseprøverne. Hunden sendes derefter på førerens kommando
frem for at søge og apportere genstanden med førerens fært. Den
rigtige genstand skal findes inden for to (2) minutter efter, at
hunden er sendt af sted. Øvelsen afsluttes ved, at hunden
apporterer og afleverer den mærkede genstand hos føreren, hvor
den skal blive siddende på plads med apporten i munden, til
føreren på tegn fra dommeren kommanderer hunden til at aflevere
apporten. Brug af mindre håndtegn samtidig med afgivelse af
første søgekommando er tilladt. Det er ikke tilladt føreren at se
genstandende bliver lagt ud, men hunden må gerne. Det er tilladt
med gentagne søgekommandoer at opmuntre hunden til at søge.
Brug af mindre håndtegn samtidig med afgivelse af første
søgekommando er tilladt.
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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