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HLT-REGLEMENT 2022 
 

 

Oversigt over ændringer i forhold til programmet fra 2021 

 

Der er foretaget en del tekstmæssige ændringer, men det har ikke umiddelbart nogen betydning for indholdet, dog er 

der indført de ændringer, der er angivet herunder. 

 

Alle øvelser er nu nummeret og den obligatoriske øvelse med at besvare spørgsmål er rykket ned som nr. 13, da det 

ikke er en af de praktiske øvelser. 

 

Prøveregler: 

Der foretages fradrag fra de 10 point, der er max. for hver enkelt øvelse.  

Oversigten over fradrag er ændret en smule under de forskellige øvelser og står samlet til allersidst. 

Der er ikke længere et niveau for bestået for hver enkelt øvelse – det samlede pointantal for at bestå en prøve er 

uændret. 

For hvert prøveniveau er der 4 obligatoriske øvelser + spørgsmål, der også er obligatorisk. Det betyder som tidligere, at 

prøven består af 9 praktiske øvelser, hvor bedømmer udvælger 5 udover de 4 obligatoriske øvelser.  

Deltagerprisen er ændret til følgende og gælder fremadrettet for alle deltagere: 

Pris ved webtilmelding og -betaling: pr. hund kr. 314,-.  

Pris ved manuel tilmelding og -betaling: pr. hund kr. 346,-. 

Dette er tilføjet: Bedømmer kan benytte sig af en udpeget hjælper til den praktiske gennemførelse af prøven. 

Dette er præciseret: Prøveleder skal tjekke vaccination efter DKK’s gældende regler og medlemskab af DKK, inden 

prøven går i gang. Forsikring tjekkes af bedømmer. 

Dette stod tidligere under bronzeøvelse nr. 2, men er flyttet over under generelle regler, så det gælder for alle prøver: 

Desuden skal prøveleder sikre sig, at følgende er overholdt: Halsbånd eller sele og line skal passe til hunden. Der må 

kun anvendes halsbånd eller fast sele. Der må IKKE benyttes kvælerhalsbånd. Halsbånd med stop, der ikke generer 

hunden, kan anvendes. 

Tilføjet/præciseret: Hund og fører skal sammen have erhvervet eksempelvis bronzeniveau, før de kan aflægge prøve 

ved sølvniveau osv. En hundefører kan altså kun gå op i ét niveau pr. prøve (tilføjet), ligesom en hund kun kan deltage 

med én fører pr. prøve (tilføjet). 

Dette er tilføjet: Hvis en tilmeldt tæve er i løbetid på prøvedagen, skal dette oplyses til prøveleder hurtigst muligt.  

Dette er tilføjet: Ønskes skift fra et niveau til et andet efter tilmeldingsfristens udløb, skal den prøveansvarlige 

kontaktes, da det er denne, der bestemmer, om det kan lade sig gøre.  

 

Spørgsmålsskemaer / bedømmersedler o.l. 

Der er foretaget nogle småændringer. 

 

Bronzeniveau 
 

1. KONTROL AF ID ETC. - obligatorisk  

Ny overskrift. 

Tilføjelse, så alt det sikkerhedsmæssige er på plads: Fører fremviser at hunden ikke kan trække sig ud af 

sele/halsbånd. 

Tilføjelse for at sikre sig, at ingen snyder: Bedømmer tjekker, at ID-nummer stemmer overens med de 

medbragte forsikringspapirer. 
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2. HALSBÅND/SELE OG LINE  

Ny overskrift, hvor også sele nævnes. 

Tilføjelse: Der må påsættes et hjælpehalsbånd/line, mens øvelsen gennemføres. 

 

3. FØLGE I LØS LINE  

Ingen ændringer. 

 

4. VENTE  

Ny overskrift, da det nu også er muligt at udføre øvelsen ved et hushjørne, en hæk eller lignende 

forhindring. 

Tilføjelse: Fører må bruge valgfri kommando til hunden. 

 

5. FORBLIVE PÅ STEDET I LINE 

Ingen ændringer. 

 

6. IND OG UD AF KØRETØJ - obligatorisk 

Ingen ændringer. 

 

7. DAGLIG HÅNDTERING - obligatorisk 

Ingen ændringer. 

 

8. INDKALD - obligatorisk 

Tilføjelse: Det er tilladt fører at bruge fløjte og/eller visuelt signal. 

 

9. BLIVE HOLDT AF EN FREMMED  

Ingen ændringer. 

 

10. FORHOLDE SIG ROLIGT  

Overskriften er ændret, da øvelsen ikke går ud på, at hunden skal hilse. 

Tilføjelse for at få samme udførelse af øvelsen alle steder – nemlig at det er fører og hund, der går hen til 

bedømmer og ikke omvendt: Fører og hund går hen til bedømmer eller en udvalgt hjælper, der står et lille 

stykke væk. 

Tilføjelse: Fører kan frit vælge, hvordan hunden skal håndteres i situationen – det er fx tilladt at bede den 

om at sidde, stå, ligge el.lign. 

Tilføjelse: Bedømmer/hjælper hilser først på fører (afstand ca. 1 meter – fx albuehils (tilføjet)) og der 

samtales ganske kort tid (tilføjet).  

Tilføjelse: Derefter hilser bedømmer/hjælper kortvarigt på hunden (fx med håndtarget). Ønsker hunden ikke 

at tage kontakt, er dette ok. 

Tilføjelse: Hunden må ikke hoppe op ad bedømmer/hjælper og fører skal på en positiv måde 

(kropssprog/stemme) kunne afværge, at dette sker (tilføjet). 
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11. BEHOLDERSØG 

Ny overskrift for at præcisere hvilken form for søg, der er tale om. 

Sværhedsgraden er sat ned, hvilket har været et ønske fra flere forskellige instruktører og øvelsen er så vidt 

muligt tilpasset dem, der allerede går til Nosework og evt. NW prøver. 

Tilføjelse: Udføres med 2 beholdere med selvvalgt fært og 3 beholdere uden fært. Prøveleder sørger for 2 

nye beholdere til hver deltager. Alle beholdere er forsynet med låg med et lille hul i. Beholderstørrelsen er 

underordnet. Efter 30 dage kan alle beholdere genbruges. 

Tilføjelse: Fører får udleveret 2 beholdere, hvori denne lægger godbidder/færtkilder, der så gives til 

bedømmer/ hjælper.  

Tilføjelse: Fører og hund bedes om at vende ryggen til, mens bedømmer/hjælper 5 meter væk lægger 

beholderne på række med en afstand mellem hver beholder på ca. 1 meter. 

Tilføjelse: Fører går med hunden, der er i line, hen til beholderne, hvor hunden udpeger de 2 rigtige 

beholdere.  

 

12. TRICKØVELSE 

Ny overskrift. 

 

A: Slalom mellem førers ben 

Tilføjelse: Øvelsen kan laves med eller uden line. 

 

B: Hente genstand (rydde op) 

Denne øvelse er forenklet, så den lever op til overskriften, hvor der står, at hunden skal rydde op og ikke 

vælge mellem egen og fremmede genstande. 

Tilføjelse: Fører vælger selv placeringen af kurven/kassen. 

Tilføjelse/præcisering: Fører og hund bedes om at vende ryggen til, mens bedømmer/hjælper 3 meter væk 

lægger genstanden. 

 

C: Rulle 

Ingen ændringer. 

Tilføjelse: Øvelsen kan laves med eller uden line. 

 

13. ANSVAR OG PLIGTER SOM HUNDEEJER/-FØRER - obligatorisk 

Ingen ændringer. 

Tilføjelse: Alle hjælpemidler må benyttes til besvarelsen. 

 

14. HELHEDSINDTRYK 

Ingen ændringer. 
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Sølvniveau 
 

1. FØLGE I LØS LINE  

Ny overskrift, så den matcher overskriften i bronze. 

Tilføjelse: Hunden, der er i line, følger fører i ”klappeafstand” på højre og venstre side (tilføjet).  

Tilføjelse: Fører og hund passerer også modgående hunde, hvilket kan være 2 af de øvrige deltagere med 

egen hund (tilføjet).  

 

2. INDKALD - obligatorisk 

Tilføjelse: Fører tager linen af hunden og beder den om at sidde, dække eller stå (tilføjet).  

Tilføjelse: Det er tilladt fører at bruge fløjte og/eller visuelt signal. 

 

3. FORBLIVE PÅ STEDET  

Lille korrektion i overskriften, da der tidligere stod i line. 

Øvelsen laves nu kun med 1 hund ad gangen. 

Tilføjelse: …... Herefter går fører på bedømmers anvisning (tilføjet) retur til hunden og sætter linen på.  

Tilføjelse: Hunden må ikke bryde positionen, før bedømmer har afsluttet øvelsen.  

 

4. FØLGE FØRER VÆK FRA FORSTYRRELSER - obligatorisk 

Ændret til at det nu er 5 personer med hund, der bevæger sig rundt, da det er mest hensigtsmæssigt, at 

man kan benytte sig af de andre deltagere med hunde.  

Tilføjelse for at få ens bedømmelse alle steder: Bedømmer/hjælper opmærker et areal på ca. 5 x 5 meter. 

Indenfor denne markering bevæger 5 personer sig omkring med egen hund i line. 

Ændring: Fører går med hunden i line gennem gruppen og min. 10 meter (afstanden ændret) efter, at fører 

og hund er kommet igennem gruppen, stopper de. 

Tilføjelse: Det er førers ansvar at guide hunden igennem gruppen, standse op, hvor dette er nødvendigt, 

lave retningsskift o.l. Der må belønnes enkelte gange undervejs. 

 

5. ROLIG GANG PÅ TRAPPE 

Denne øvelse erstatter den tidligere øvelse ”ikke tigge”. 

Ny tekst: Fører går med hunden, der er i line, hen til trappen, hvor de begge går 4-6 trin op, står stille og 

venter, og går så ned igen.  

Fører må motivere hunden til at følge pænt og må belønne hunden, hvor de venter, inden de går ned igen. 

 

6. STÅ BUNDET 

Ny overskrift. 

Øvelsen er ændret til, at fører ikke går ud af syne men hen til en anden fører med hund og hilser på dennes 

hund. 

Ny tekst: Fører efterlader hunden, der er i line af passende længde, et anvist sted (krog, træ el.lign.) og går 

hen til en fører med hund, der står ca. 5 meter væk. Her hilser fører på hunden (fx håndtarget) og går efter 

et par sekunder retur mod egen hund. 2 meter fra hunden standser fører op og står et par sekunder, inden 

fører slutter af med at hente hunden. 
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7. OMGÆNGELIGHED VED MAD - obligatorisk 

Øvelsen er ændret til, at det er mere et ”bytte til bedre” set-up. 

Tilføjelse: Fører medbringer det spiselige til hunden (tyggeben, foder, godbidder el.lign.) og evt. en skål. 

Efter 3-5 sekunder giver fører den lov til at tage det spiselige eller begynde at spise fra skålen (tilføjet).  

Ændring: Efter 3-5 sekunder beder fører hunden om at aflevere det spiselige, fx ved at få tilbudt noget 

andet spiseligt, eller fører lægger lidt ekstra ned i skålen (hånden skal helt ned i skålen). 

 

8. POTETARGET 

Præcisering: Bedømmer eller hjælper holder hunden i linen, mens fører udlægger target min. 3 meter 

væk. Fører kan også vælge at sætte hunden af. 

 

9. POSITIONSSKIFT PÅ AFSTAND 

Lille ændring i overskrift, hvor det nu hedder positionsskift. 

For at kunne udføre øvelsen i byen, laves den nu med lang line. 

Tilføjelse: Øvelsen laves i lang line, som bedømmer holder på en afstand af ca. 5 meter fra hunden. 

Tilføjelse: Fører påsætter den lange line og overlader denne til bedømmer, der herefter går 5 meter væk 

fra hunden. 

Ændring: Fører går 2 meter væk (afstand ændret). 

 

10. UNDERSØGELSE AF ”EN FREMMED” - obligatorisk 

Tilføjelse: Er det muligt at bruge bord, forhøjning el.lign., er dette tilladt og valgfrit for fører. 

Tilføjelse: Fører må støtte hunden under hele øvelsen – godbidsbelønning i begrænset omfang (tilføjet). 

 

11. BEHOLDERSØG 

Samme kommentarer som for bronze – ændring at der er 5 beholdere uden fært og at beholderne lægges 

med 0,5 meters afstand. 

 

12. TRICKØVELSE 

Samme kommentarer som for bronze 

 

A: Slalom mellem førers ben 

Ændring; Fører tager linen af hunden og beder den om at gå slalom mellem førers ben i alt 5 skridt fremad 

og 5 skridt, hvor fører går baglæns (antallet af skridt er reduceret med 1 i begge retninger).  

 

B: Hente genstand (rydde op) 

Samme kommentarer som for bronze – dog bruges der her 2 genstande, som medbringes af fører. 

Genstandene skal hentes en efter en. 

 

C: High five 

Ændring: Det er fører selv, der bestemmer rækkefølgen. 
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13. ANSVAR OG PLIGTER SOM HUNDEEJER/-FØRER - obligatorisk 

Ingen ændringer. 

Tilføjelse: Alle hjælpemidler må benyttes til besvarelsen. 

 

14. HELHEDSINDTRYK 

Ingen ændringer. 

 

 

Guldniveau 
 

 

1. FØLGE I LØS LINE  

Ny overskrift, så den matcher overskriften i bronze og sølv. 

Ændring: Momentet med at følge over vej er sløjfet. 

Tilføjelse: Øvelse 6 fra tidligere program (sideskift) er inkorporeret i denne øvelse og udgår som selvstændig 

øvelse. Følget er på min. 150 meter og sideskiftet fra højre til venstre eller omvendt er tydeligt, hvorefter 

hunden går min. 25 meter på modsatte side.  

Tilføjelse: Fører og hund passerer også modgående hunde, hvilket kan være 2-3 af de øvrige deltagere med 

egen hund (tilføjet). 

Tilføjelse: Øvelsen afsluttes med at fører og hund går en runde tæt forbi bedømmer (ca. 2 meters afstand – 

hund tættest på bedømmer), der samtidigt kalder opmuntrende på hunden.  

 

2. INDKALD MED FØLGE - obligatorisk 

Overskriften er ændret en lille smule, så ”uden line” udgår. 

Tilføjelse: Fører tager linen af hunden og beder den om at sidde, dække eller stå (tilføjet). 

Præcisering: Fører går med ryggen til hunden min. 10 meter væk.  

Præcisering: Fører og hund skifter på bedømmers anvisning retning 2 gange (signal fra bedømmer: højre – 

venstre) (tilføjet). 

Tilføjelse: Det er tilladt fører at bruge fløjte og/eller visuelt signal i indkaldet. 

 

3. FORBLIVE PÅ STEDET  

Overskriften er ændret en lille smule, så ”uden line” udgår. 

Ingen ændringer. 

 

4. SENDE I ”SENG” 

Ændring: Det er ikke længere nødvendigt, at hunden skal lægge sig, den må også godt sidde. 

Præcisering: Fører medbringer hundens kurv, tæppe, bur eller lignende, som bedømmer eller hjælper 

(tilføjet) placerer 5 meter fra hund og fører.  

Tilføjelse: Fører tager linen af hunden og sender den frem til ”sengen”, hvor den med hele kroppen på 

underlaget forholder sig i ro i 10 sekunder – det er valgfrit om hunden sidder eller ligger (tilføjet).  

 



Side  7 af 59 
 

 

5. STOPPE PÅ AFSTAND – obligatorisk 

Overskriften er ændret en lille smule, så ”på afstand” er tilføjet.  

Ændring: Øvelsen laves nu udelukkende fra en ”blive i position” – hunden skal ikke længere bevæge sig frit 

omkring og den må heller ikke holdes af bedømmer. 

Tilføjelse: Fører tager linen af hunden og beder den om at indtage en valgfri position (tilføjet). Fører går 

min. 15 meter væk fra hunden med ryggen til den, vender omkring og på bedømmers anvisning kalder 

fører på hunden (tilføjet).  

Tilføjelse/præcisering: Mens hunden er på vej mod fører, stopper fører den med en valgfri kommando 

(tilføjet), så den standser min. 5 meter fra fører. Fører går herefter hen til hunden og sætter line på 

(præcisering). 

 

6. STÅ BUNDET MED FØRER UDE AF SYNE 

Erstatter den oprindelige øvelse ”sideskift”. Er oprindelig fra sølv.  

Ny tekst: Fører efterlader hunden, der er i line af passende længde, et anvist sted (krog, træ el.lign.) og går 

ud af syne ca. 5 meter fra hunden. Fører bliver i skjul i 60 sekunder (tidtagning starter, når fører er ude af 

syne) og går så på bedømmers anvisning retur til hunden og tager linen af krogen el.lign. Hunden forholder 

sig nogenlunde roligt under hele øvelsen. 

 

7. I POSITION UNDER GANG 

Ingen ændringer.  

Præcisering: Bedømmer eller hjælper udlægger en genstand ca. 10 meter fra hund og fører. 

 

8. FØLGE FORBI MAD OG GENSTANDE – obligatorisk 

Lille ændring i overskriften, da øvelsen nu laves i line, så den også kan gennemføres i byen.  

Hund og fører skal nu også gå tilbage gennem rækken af ting/mad, så de kommer igennem 2 gange. Hvis 

de kun går en gang igennem, kan en ”dygtig” fører planlægge, at hunden kommer længst væk fra det 

spiselige. 

Præcisering: Bedømmer eller hjælper placerer 2 genstande og 1 åben beholder med noget spiseligt på en 

række med ca. 3 meter mellem hver. 

Tilføjelse:… Efter dette vender hund og fører omkring og tager rækken en gang til fra den anden side. 

 

9. POSITIONSSKIFT PÅ AFSTAND 

Lille ændring i overskrift, hvor det nu hedder positionsskift. 

For at kunne udføre øvelsen i byen, laves den nu med lang line. 

Tilføjelse: Øvelsen laves i lang line, som bedømmer holder på en afstand af ca. 5 meter fra hunden. 

Tilføjelse: Fører påsætter den lange line og overlader denne til bedømmer, der herefter går 5 meter væk 

fra hunden. 

  



Side  8 af 59 
 

10. FORHOLDE SIG I RO – obligatorisk 

Lille ændring i overskrift, hvor det i stedet for ”Hund i ro” nu hedder ”Forholde sig i ro”. 

Momentet med en cyklist er sløjfet, da det kan være svært at planlægge, i stedet bruges 2 deltagere med 

hunde, hvor det er bedømmer, der udpeger disse 2 hunde. 

Det er tilføjet, at personen, der går forbi, taber fx nogle nøgler. 

Der er tilføjet afstand til fremmed og hunde. 

Præcisering: Fører sidder på en bænk, en stol el.lign. (tilføjet)med hunden i line på enten højre eller venstre 

side, evt. også mellem benene (tilføjet).  

Tilføjelse: Først går en fremmed person (en udvalgt hjælper) forbi ca. 1 meter fra hund og fører, hvor 

personen taber en genstand (fx nøgler, der larmer lidt) ud for hunden og samler den op igen, dernæst en 

fører med hund, hvor hunden er længst væk (ca. 1 meter fra hund og fører) og til sidst en fører med hund, 

hvor hunden er tættest på (ca. 1 meter fra hund og fører).  

Tilføjelse: Det er bedømmer, der udpeger de 2 assistenthunde. 

 

11. BEHOLDERSØG 

Udføres med 3 beholdere med fært og 6 uden fært – ellers samme kriterier som for sølv.  

Tiden er derfor ændret til 60 sekunder, bedømmer siger rigtigt eller forkert og fører må belønne efter hver 

markering. 

 

12. TRICKØVELSE 

Lille ændring i overskrift. 

 

A: Bakke 

Ingen ændringer. 

Tilføjelse: Det er valgfrit om hunden er i line eller uden line. 

 

B: Indtage bamseposition 

Har skiftet navn fra ”pray” og momentet med at hunden skal føre hovedet ned under førers arm er sløjfet. 

Tilføjelse: Det er valgfrit om hunden er i line eller uden line. 

Ny tekst: Hunden sætter begge forpoter på førers arm og holder denne position i 5 sekunder. Førers og 

hunds position er valgfri. 

 

C: Danse 

Erstatter øvelsen Rydde op.  

Ny tekst: Det er valgfrit om hunden er i line eller uden line. Fører beder med brug af minimalt håndtegn 

hunden om at dreje hele vejen rundt om sig selv i alt 4 gange – skiftevis til højre og venstre. 

 

13. ANSVAR OG PLIGTER SOM HUNDEEJER/-FØRER - obligatorisk 

Se kommentarer for bronze/sølv. 

 

14. HELHEDSINDTRYK 

Ingen ændringer. 

 


