Nr. Navn
1 Start

1

3
Tyvstart af ekvipage
Tyvstart af H (inden for
banebånd)

2
3

Mål
Højre sving

4

Venstre sving

5

270º Højre rundt

6

270º Venstre rundt

7
8
9

Diagonalt højre
Diagonalt venstre
225° Højre rundt

10

225° venstre rundt

11

Højre omkring

12

Venstre omkring

Øvelsen udføres med en stor
bue

13
14

Tyskervending
360º til højre

Tøven i øvelsen
Øvelsen udføres med en stor
bue

15

360º til venstre

Øvelsen udføres med en stor
bue

16

STOP - drej 90° højre om

17

STOP - drej 90° venstre om

18
19
20
21

Synkron højre om
Synkron venstre om
Tulipan
Langsom gang

Øvelsen udføres med en stor
bue
Øvelsen udføres med en stor
bue
Tøven i øvelsen
Tøven i øvelsen
Tøven i øvelsen

Øvelsen udføres med en stor
bue
Øvelsen udføres med en stor
bue
Øvelsen udføres med en stor
bue
Øvelsen udføres med en stor
bue

Øvelsen udføres med en stor
bue
Øvelsen udføres med en stor
bue
Øvelsen udføres med en stor
bue

10
Passerer skilt på forkert side

Passerer skilt på forkert side
F stopper op i øvelsen
F stopper op i øvelsen
F går baglæns for at tvinge H
til at bakke rundt
F stopper op i øvelsen
F går baglæns for at tvinge H
til at bakke rundt
F stopper op i øvelsen
F stopper op i øvelsen
F stopper op i øvelsen
F stopper op i øvelsen
F stopper op i øvelsen
F går baglæns for at tvinge H
til at bakke rundt
F stopper op i øvelsen
F går baglæns for at tvinge H
til at bakke rundt
F stopper op i øvelsen
F stopper op i øvelsen
F går baglæns for at tvinge H
til at bakke rundt
F stopper op i øvelsen
F går baglæns for at tvinge H
til at bakke rundt
F stopper op i øvelsen

F stopper op i øvelsen
F stopper op i øvelsen
F stopper op i øvelsen
F markerer ikke tydelig
overgang
F stopper op i øvelsen

IB
Tyvstart af H, hvor H ikke selv løber
til F igen, altså ude af kontrol
Tyvstart, hvor ekvipage går i gang
uden at være kaldt ind i ringen
Passerer ikke målskiltet

Andet
Ekvipage er under bedømmelse fra F har fået
startsignal (dvs. fx øvelse efter dommerens
værsgod og før ekvipagen passerer startskiltet
er uønsket)

Nr. Navn
22 Løb

1

3

23

Almindelig gang

24

Sidestep til højre

H holder ikke position

25

Sidestep til venstre

H holder ikke position

26

Højre spiral

27

Venstre spiral

28

Dobbelt slalom

29

Enkelt slalom

30

8 tal

31

Sit foran - hund bagom fremad

Snus til kegle, let berøring af
kegle (hver gang)
Snus til kegle, let berøring af
kegle (hver gang)
Snus til kegle, let berøring af
kegle (hver gang)
Snus til kegle, let berøring af
kegle (hver gang)
Snus til kegle, let berøring af
kegle (hver gang)
Poter sættes på fødder/target

32

Sit foran - hund kort vej rundt - Poter sættes på fødder/target F urolig i positionen
fremad

33

Sit foran - hund bagom rundt - Poter sættes på fødder/target F urolig i positionen
STOP

34

Sit foran - hund kort vej rundt - Poter sættes på fødder/target F urolig i positionen
STOP

35

STOP - 1, 2, 3 skridt fremad STOP

F regulerer tempoet/tøver,
Kegle væltet af H eller F
F regulerer tempoet/tøver,
Kegle væltet af H eller F
F regulerer tempoet/tøver,
Kegle væltet af H eller F
F regulerer tempoet/tøver,
Kegle væltet af H eller F
F regulerer tempoet/tøver,
Kegle væltet af H eller F
F urolig i positionen

10
F markerer ikke tydelig
overgang
F stopper op i øvelsen
F markerer ikke tydelig
overgang
F stopper op i øvelsen
H følger ikke F og kommer
først i korrekt position efter
øvelsesområdet
F stopper op i øvelsen
H følger ikke F og kommer
først i korrekt position efter
øvelsesområdet
F stopper op i øvelsen
F stopper op i øvelsen

IB

Andet

F stopper op i øvelsen
F stopper op i øvelsen
F stopper op i øvelsen
F stopper op i øvelsen
Hjælpeskridt i alt andet end
begynderklasse
F flytter fødderne uanset
retning
Hjælpeskridt i alt andet end
begynderklasse
F flytter fødderne uanset
retning
Hjælpeskridt i alt andet end
begynderklasse
F flytter fødderne uanset
retning
Hjælpeskridt i alt andet end
begynderklasse
F flytter fødderne uanset
retning
H har ikke rejst sig når Fs
andet ben berører underlaget
Ikke korrekt antal skridt

Skævhed bedømmes fra udgangspunktet. Hvis
F tilpasser sin retning efter H når den bevæger
sig skævt, bedømmes fortsat ud fra
udgangspunktet
H må bevæge sig frem/tilbage/sidelæns i
henhold til ½-meter reglen uden pointfradrag

Nr. Navn
36 Sit foran - 1, 2, 3 skridt bagud

37
38

STOP
STOP - løb fremad fra sit

39

STOP - gå rundt

40

STOP - dæk

41

Dæk

42

STOP - dæk - gå rundt

43
44

Stå
Hund snur rundt

45

Fører stop, hund rundt om
fører
STOP - hund i gang om fører STOP
1 skridt baglæns - hunden
bakker

46
47

100 Slalom med rundtur
101 Fristende 8-tal

1
3
10
Poter sættes på fødder/target F holder ikke samme afstand i H har ikke rejst sig når F flytter
skridt
andet ben
Ikke korrekt antal skridt

IB

Andet
Skævhed bedømmes fra udgangspunktet. Hvis
F tilpasser sin retning efter H når den bevæger
sig skævt, bedømmes fortsat ud fra
udgangspunktet
H må bevæge sig frem/tilbage/sidelæns i
henhold til ½-meter reglen uden pointfradrag

H har ikke rejst sig når Fs
andet ben berører underlaget
Hvis forbenene flytter sig
betegnes det som uroligt i
position
H rejser sig til stå for at
komme fra sit til dæk.

F retter sig ikke op (hvis F har
bøjet sig for at dække H)
Hvis forbenene flytter sig
betegnes det som uroligt i
position

Låste forben – når H laver sit-dæk med låste
forben kan det accepteres at den løfter
bagpart en anelse der skal ikke trækkes for
dette.

H sætter sig før den dækker
Hvis H flytter sig inden F er
nået op på siden af H

Farten sættes ned fra øvet og F stopper under udførelse
op
Hvis H ikke har påbegyndt
øvelse før skilt passeres
H tøver, når den skal gå rundt H står stille på vej rundt og går
i gang igen
H tøver, når den skal gå rundt H står stille på vej rundt og går
i gang igen
H bakker 45-89 grader skævt F tilpasser tydeligt sin retning H har ikke påbegyndt en
H hopper baglæns på alle 4
efter H når den bakker skævt bagudgående bevægelse
ben
Forreste ben sættes ikke
F stopper under udførelse
tydeligt bag ved det andet
H ”bakker” 90+ grader skævt
H går sidelæns
F bakker for få skridt
H hopper baglæns på
bagbenene
Snus til kegle, let berøring af F regulerer tempoet/tøver,
F stopper op i øvelsen
kegle (hver gang)
Kegle væltet af H eller F
Snus til kegle, let berøring af F regulerer tempoet/tøver,
F stopper op i øvelsen
kegle (hver gang)
Kegle væltet af H eller F
H berører fristelser

Skævhed bedømmes fra udgangspunktet. Hvis
F tilpasser sin retning efter H når den bakker
skævt, bedømmes fortsat ud fra
udgangspunktet
H må bevæge sig frem/tilbage/sidelæns i
henhold til ½-meter reglen uden pointfradrag

Hvis H løber til fristelse uden for øvelsen minus
10, som ikke kan laves om (da det er specifik
fristeøvelse).
Hvis H har snuset til en fristelse og F bevidst
lader H snuse til den anden fristelse, koster det
-10 (større førerfejl), som ikke kan laves om.

Nr. Navn
102 Send over spring

1
Snus til spring, let berøring af
spring

3
Rammer spring

10
Afsæt på spring
Nedrivning af spring
H går over spring

103 STOP - bliv - indkald over
spring

Snus til spring, let berøring af
spring

Rammer spring

Afsæt på spring
Nedrivning af spring
H går over spring

104 Indkald under gang
105 STOP - 90º højre om - STOP

H holder ikke position

106 STOP - 90º venstre om - STOP H holder ikke position

107 STOP - højre om - 1 skridt kald på plads – STOP
108 STOP - venstre om - 1 skridt kald på plads – STOP
109 STOP - højre omkring – fremad H holder ikke position
110 STOP - venstre omkring fremad
111 STOP - højre omkring - STOP

H holder ikke position
H holder ikke position

112 STOP - venstre omkring - STOP H holder ikke position

113 STOP - 1 skridt til højre - STOP H går 45-89 grader skævt

H har ikke flyttet sig når F
samler benene i 2. stop
H løfter ikke numse fra
underlag
H har ikke flyttet sig når F
samler benene i 2. stop
H løfter ikke numse fra
underlag
H flytter sig før F har samlet
ben
H flytter sig før F har samlet
ben
H har ikke flyttet sig når F
begynder at gå
H har ikke flyttet sig når F
begynder at gå
H har ikke flyttet sig når F
samler benene i 2. stop
H løfter ikke numse fra
underlag
H har ikke flyttet sig når F
samler benene i 2. stop
H løfter ikke numse fra
underlag
H har ikke flyttet sig når F har
samlet benene i 2. stop
Hs bagpart bevæger sig ikke
sidelæns overhovedet, H
følger F med snuden
forrest(både forpart og
bagpart skal bevæge sig
sidelæns)

IB

Andet
Udgangspunkt spring på 25/30 cm. F kan vælge
at få sat ned til 15 eller op til 40, skal selv sige
det til dommer
Et spring er defineret ved at H ikke berører
underlag overhovedet
Udgangspunkt spring på 25/30 cm. F kan vælge
at få sat ned til 15 eller op til 40, skal selv sige
det til dommer
Et spring er defineret ved at H ikke berører
underlag overhovedet

Nr. Navn
114 STOP - 1 skridt til venstre STOP

1
H går 45-89 grader skævt

3

10
H har ikke flyttet sig når F har
samlet benene i 2. stop
Hs bagpart bevæger sig ikke
sidelæns overhovedet, H
følger F med snuden
forrest(både forpart og
bagpart skal bevæge sig
sidelæns)
Hjælpeskridt
F flytter fødderne uanset
retning
Hjælpeskridt
F flytter fødderne uanset
retning
Hjælpeskridt
F flytter fødderne uanset
retning
Hjælpeskridt
F flytter fødderne uanset
retning
F flytter fødderne uanset
retning
H står imellem skiftene
F flytter sig (4 poter)

115 STOP - sit foran - bagom STOP

F tripper på stedet

116 STOP - sit foran - kort vej rundt
- STOP

F tripper på stedet

117 Stå foran - bagom rundt

F tripper på stedet

118 Stå foran - kort vej rundt

F tripper på stedet

119 STOP - dæk - sit

F tripper på stedet

120 STOP - stå - gå rundt

Hvis forbenene flytter sig
betegnes det som uroligt i
position
F holder ikke samme afstand i H indtager forkerte positioner
skridt
F tripper på stedet
F flytter fødderne uanset
retning
F tripper på stedet
F flytter fødderne uanset
retning
Tøven i øvelsen
F stopper op i øvelsen
Tøven i øvelsen
F stopper op i øvelsen
Teamet tager mindre end 1
eller mere end 3 skridt mellem
de to vendinger
F laver lille sidestep
F stopper op i øvelsen

121 STOP - 1 skridt stå, 1 skridt sit,
1 skridt dæk
122 STOP - hund foran rundt –
STOP
123 STOP - hund bagved rundt –
STOP
124 Springvand
125 To tyskervendinger

126 Cirkel i gang omkring fører
127 2 skridt baglæns - hunden
bakker

F tager korte
skridt/temposænkning
H bakker 45-89 grader skævt
H hopper baglæns på alle 4
ben

F tilpasser tydeligt sin retning
efter H når den bakker skævt
Forreste ben sættes ikke
tydeligt bag ved det andet

H har ikke påbegyndt en
bagudgående bevægelse
F stopper under udførelse
H ”bakker” 90+ grader skævt

IB

Andet

Skævhed bedømmes fra udgangspunktet. Hvis
F tilpasser sin retning efter H når den bakker
skævt, bedømmes fortsat ud fra
udgangspunktet
H må bevæge sig frem/tilbage/sidelæns i
henhold til ½-meter reglen uden pointfradrag

Nr. Navn
200 STOP - spring - ro - spring STOP

1
Snus til spring, let berøring af
spring (hver gang)

3
Rammer spring (hver gang)

10
F flytter fødderne uanset
retning
Afsæt på spring
Nedrivning af spring
H går over spring
H ikke i ro på modsat side
Stop spring ro spring stop
H i ro på modsat side, F
dirigerer H i anden position (fx
sit til dæk) før spring retur
Afsæt på spring
Nedrivning af spring
H går over spring

201 Dæk - bliv - alm. gang - indkald Snus til spring, let berøring af
over spring
spring

Rammer spring

202 Dæk - bliv - løb - indkald over
spring

Snus til spring, let berøring af
spring

Rammer spring

Afsæt på spring
Nedrivning af spring
H går over spring

203 Stå - bliv - indkald over spring

Snus til spring, let berøring af
spring

Rammer spring

Afsæt på spring
Nedrivning af spring
H går over spring

204 Stå - bliv - løb - indkald over
spring

Snus til spring, let berøring af
spring

Rammer spring

Afsæt på spring
Nedrivning af spring
H går over spring

205 STOP - gå hen og læg dig

Ekstra dirigeringer mens H er i H stopper én gang før den
bevægelse (H på afveje og får kommer i feltet.
ny dirigering)
H bakker ud i feltet (max
halvdelen af vejen)

206 STOP - stå - dæk

F flytter fødderne uanset
retning
H skifter position
H forlader position før F når
øvelsesområde ved
indkaldsskiltet
H udfører piruette før den
lægger sig i feltet.
H stopper mere end en gang
før den kommer i feltet
F flytter fødderne uanset
retning
H laver skiftene i forkert
rækkefølge

IB

Andet
Udgangspunkt spring på 25/30 cm. F kan vælge
at få sat ned til 15 eller op til 40, skal selv sige
det til dommer
Et spring er defineret ved at H ikke berører
underlag overhovedet

Udgangspunkt spring på 25/30 cm. F kan vælge
at få sat ned til 15 eller op til 40, skal selv sige
det til dommer
Et spring er defineret ved at H ikke berører
underlag overhovedet
Udgangspunkt spring på 25/30 cm. F kan vælge
at få sat ned til 15 eller op til 40, skal selv sige
det til dommer
Et spring er defineret ved at H ikke berører
underlag overhovedet
H må godt tage skridt for at holde balancen
Udgangspunkt spring på 25/30 cm. F kan vælge
at få sat ned til 15 eller op til 40, skal selv sige
det til dommer
Et spring er defineret ved at H ikke berører
underlag overhovedet
H må godt tage skridt for at holde balancen
Udgangspunkt spring på 25/30 cm. F kan vælge
at få sat ned til 15 eller op til 40, skal selv sige
det til dommer
Et spring er defineret ved at H ikke berører
underlag overhovedet
Det regnes ikke for piruette, hvis H udfører en
delvis piruette, stopper og dirigeres videre
Kun "Stå" er acceptabelt stop før feltet, andre
positioner koster 10 point

Nr. Navn
207 STOP - stå - sit

1

208 STOP - hent/bring
209 Stå - hent/bring
210 Dæk - hent/bring
211 STOP - gå fra

212 Stå - gå fra
213 Dæk - gå fra

214 Stå under gang - gå rundt

215 3 skridt baglæns - hunden
bakker

H bakker 45-89 grader skævt
H hopper baglæns på alle 4
ben

3

10
F flytter fødderne uanset
retning
H indtager andre positioner
imellem skiftene
H rykker sig lidt
H rejser sig før signal
F stopper ikke
Lettere trippen
H går før signal
F stopper ikke
H rykker sig lidt
H rejser sig før signal
F stopper ikke
H rykker sig lidt
H flytter sig (4 poter)
H rejser sig før signal
F stopper ikke
Lettere trippen
H går før signal
F stopper ikke
H rykker sig lidt
H flytter sig (4 poter)
H rejser sig før signal
F stopper ikke
H står først lige inden F er ud H flytter sig (4 poter)
for den (180 grader)
F stopper op i øvelsen før til
Hvis forbenene flytter sig
sidst
betegnes det som uroligt i
H står først efter F er forbi
position
modsatte skulder
F tilpasser tydeligt sin retning H har ikke påbegyndt en
efter H når den bakker skævt bagudgående bevægelse
Forreste ben sættes ikke
F stopper under udførelse
tydeligt bag ved det andet
H ”bakker” 90+ grader skævt

216 Stå foran - hund bak 1 længde - Enkelt stop i bakning
fremad
Bakker mellem 45-89 grader
skævt
H hopper baglæns på alle 4
ben

Flere stop i bakning

F flytter fødderne uanset
retning
H indtager anden position
H bakker 90+ grader skævt
H bakker under 1 H-længder

217 Dobbelt 180o vending - højre
rundt - venstre rundt

Øvelsen udføres med en stor
bue

218 Dobbelt 180o vending venstre rundt - højre rundt

Øvelsen udføres med en stor
bue

F går baglæns for at tvinge H
til at bakke rundt
F stopper op i øvelsen
F går baglæns for at tvinge H
til at bakke rundt
F stopper op i øvelsen

IB

Andet

H må godt tage skridt for at holde balancen

H må godt tage skridt for at holde balancen

H må godt tage skridt for at holde balancen

Skævhed bedømmes fra udgangspunktet. Hvis
F tilpasser sin retning efter H når den bakker
skævt, bedømmes fortsat ud fra
udgangspunktet
H må bevæge sig frem/tilbage/sidelæns i
henhold til ½-meter reglen uden pointfradrag
Skævhed bedømmes fra udgangspunktet. Hvis
F tilpasser sin retning efter H når den bakker
skævt, bedømmes fortsat ud fra
udgangspunktet
H må bevæge sig frem/tilbage/sidelæns i
henhold til ½-meter reglen uden pointfradrag

Nr. Navn
1
219 STOP - 2 skridt til højre - STOP H går 45-89 grader skævt

220 STOP - 2 skridt til venstre STOP

221 2 skridt til højre

3

10
H sætter sig undervejs i
sidestep
H har ikke flyttet sig når F
samler bene i 2. stop
F stopper mellem
sideskridtene
F bevæger sig skævt til siden
Hs bagpart bevæger sig ikke
sidelæns overhovedet, H
følger F med snuden
forrest(både forpart og
bagpart skal bevæge sig
sidelæns)
H sætter sig undervejs i
sidestep
H har ikke flyttet sig når F
samler bene i 2. stop
F stopper mellem
sideskridtene
F bevæger sig skævt til siden
Hs bagpart bevæger sig ikke
sidelæns overhovedet, H
følger F med snuden
forrest(både forpart og
bagpart skal bevæge sig
sidelæns)

H går 45-89 grader skævt

H sætter sig undervejs i
sidestep
F stopper mellem
sideskridtene
F bevæger sig skævt til siden
Hs bagpart bevæger sig ikke
sidelæns overhovedet, H
følger F med snuden
forrest(både forpart og
bagpart skal bevæge sig
sidelæns)

IB

Andet

Nr. Navn
222 2 skridt til venstre

1
H går 45-89 grader skævt

223 Hund snur ind mod fører
224 Cirkel i gang om fører - 90°
højre
225 Cirkel i gang om fører - 90°
venstre
226 Skift side bagved

3

F sætter farten ned

10
H sætter sig undervejs i
sidestep
F stopper mellem
sideskridtene
F bevæger sig skævt til siden
Hs bagpart bevæger sig ikke
sidelæns overhovedet, H
følger F med snuden
forrest(både forpart og
bagpart skal bevæge sig
sidelæns)
F stopper under udførelse
F stopper op i øvelsen

IB

Andet

F stopper op i øvelsen
F tøver
F laver lille sidestep
F tøver
F laver lille sidestep ved
sideskift

227 8 tal med sideskift bagved

228 Indkald til modsat side under
gang
300 Skift side foran

H går 45-89 grader skævt

301 90° venstre - sideskift med
kegle

Snus til kegle, let berøring af
kegle (hver gang)

302 90° højre - sideskift med kegle Snus til kegle, let berøring af
kegle (hver gang)
303 Tunnel

H går 45-89 grader skævt

304 STOP - 1, 2 skridt baglæns hund bakker – STOP

H bakker 45-89 grader skævt
H ude af position (over ½
meter til F)

F laver stort sidestep
F stopper op i øvelsen
F stopper op i øvelsen

F tøver (som sideskift bagved) F laver sidestep
F stopper op i øvelsen
H går over 90 grader skævt
H drejer rundt om sig selv
(cirkel)
Kegle væltet af H eller F
F eller H stopper op i øvelsen
H løber forkert vej om kegle
F sender H for sent
Kegle væltet af H eller F
F eller H stopper op i øvelsen
H løber forkert vej om kegle
F sender H for sent
F stopper op i øvelsen
H går over 90 grader skævt
F tilpasser tydeligt sin retning H har ikke påbegyndt en
efter H når den bakker skævt bagudgående bevægelse
Forreste ben sættes ikke
H ”bakker” 90+ grader skævt
tydeligt bag ved det andet
H indtager ikke de korrekte
positioner

Skævhed bedømmes fra udgangspunktet. Hvis
F tilpasser sin retning efter H når den bakker
skævt, bedømmes fortsat ud fra
udgangspunktet
H må bevæge sig frem/tilbage/sidelæns i
henhold til ½-meter reglen uden pointfradrag

Nr. Navn
1
305 STOP - 1 skridt baglæns stå - 1 H bakker 45-89 grader skævt
skridt baglæns sit - 1 skridt
baglæns dæk

3
F tilpasser tydeligt sin retning
efter H når den bakker skævt
Forreste ben sættes ikke
tydeligt bag ved det andet

10
H har ikke påbegyndt en
bagudgående bevægelse
H ”bakker” 90+ grader skævt
H indtager ikke de korrekte
positioner

306 STOP - 1 skridt baglæns stå - 2 H bakker 45-89 grader skævt
skridt baglæns sit - 3 skridt
baglæns dæk

F tilpasser tydeligt sin retning
efter H når den bakker skævt
Forreste ben sættes ikke
tydeligt bag ved det andet

H har ikke påbegyndt en
bagudgående bevægelse
H ”bakker” 90+ grader skævt
H indtager ikke de korrekte
positioner

307 Stå foran - hund bak 3 længder Enkelt stop i bakning
- fremad
Bakker mellem 45-89 grader
skævt
H hopper baglæns på alle 4
ben

Flere stop i bakning

308 Send over 2 spring

Snus til spring, let berøring af
spring (hver gang)

Rammer spring (hver gang)

F flytter fødderne uanset
retning
H indtager anden position
H bakker 90+ grader skævt
H bakker under 3 H-længder
H indtager ikke stå position
inden bak
H bevæger sig tydeligt fremad
i bakningen
Afsæt på spring
Nedrivning af spring
H går over spring

309 STOP - Dobbeltspring - ro spring - STOP

Snus til spring, let berøring af
spring (hver gang)

Rammer spring (hver gang)
H stopper én gang imellem
springene.
Flere dirigeringer (fx bakke H i
position før tilbagekald)

310 STOP - løb frem - indkald over Snus til spring, let berøring af
2 spring
spring (hver gang)

Rammer spring (hver gang)

F flytter fødderne uanset
retning
H udfører piruette mellem de
to spring
Afsæt på spring
Nedrivning af spring
H går over spring
H ikke i ro på modsat side
Afsæt på spring
Nedrivning af spring
H går over spring
F
har anden gangart end løb
H ændrer position
H løber uden om spring
H forlader position før F når
øvelsesområde ved
indkaldsskiltet

IB

Andet
Skævhed bedømmes fra udgangspunktet. Hvis
F tilpasser sin retning efter H når den bakker
skævt, bedømmes fortsat ud fra
udgangspunktet
H må bevæge sig frem/tilbage/sidelæns i
henhold til ½-meter reglen uden pointfradrag
Skævhed bedømmes fra udgangspunktet. Hvis
F tilpasser sin retning efter H når den bakker
skævt, bedømmes fortsat ud fra
udgangspunktet
H må bevæge sig frem/tilbage/sidelæns i
henhold til ½-meter reglen uden pointfradrag
Skævhed bedømmes fra udgangspunktet. Hvis
F tilpasser sin retning efter H når den bakker
skævt, bedømmes fortsat ud fra
udgangspunktet
H må bevæge sig frem/tilbage/sidelæns i
henhold til ½-meter reglen uden pointfradrag

Udgangspunkt spring på 25/30 cm. F kan vælge
at få sat ned til 15 eller op til 40, skal selv sige
det til dommer
Et spring er defineret ved at H ikke berører
underlag overhovedet
Udgangspunkt spring på 25/30 cm. F kan vælge
at få sat ned til 15 eller op til 40, skal selv sige
det til dommer
Et spring er defineret ved at H ikke berører
underlag overhovedet

Udgangspunkt spring på 25/30 cm. F kan vælge
at få sat ned til 15 eller op til 40, skal selv sige
det til dommer
Et spring er defineret ved at H ikke berører
underlag overhovedet

Nr. Navn
311 Stå - bliv - alm. gang - indkald
over to spring

312

313

314
315

316

1
Snus til spring, let berøring af
spring (hver gang)

3
Rammer spring (hver gang)

10
Afsæt på spring
Nedrivning af spring
H går over spring
F
har anden gangart end løb
H ændrer position
H løber uden om spring
H forlader position før F når
øvelsesområde ved
indkaldsskiltet
Stå - bliv - løb - indkald over to Snus til spring, let berøring af Rammer spring (hver gang)
Afsæt på spring
spring
spring (hver gang)
Nedrivning af spring
H går over spring
F
har anden gangart end løb
H ændrer position
H løber uden om spring
H forlader position før F når
øvelsesområde ved
indkaldsskiltet
STOP - send frem - stå
Ekstra dirigeringer mens H er i H stopper én gang før den står F flytter fødderne uanset
bevægelse (H på afveje og får ved keglen.
retning
ny dirigering)
H bakker ud til keglen (max
H skifter position
Snus til kegle, let berøring af halvdelen af vejen)
H forlader position før F når
kegle
øvelsesområde ved
indkaldsskiltet
H udfører piruette før den står
ved keglen
H stopper mere end en gang
før den står ved keglen
Dobbelt 8 tal med sideskift
Snus til kegle, let berøring af F laver lille sidestep ved
F stopper op i øvelsen
kegle (hver gang)
sideskift
Sit under gang - gå rundt
H sætter sig først lige inden F H flytter sig (4 poter)
er ud for den (180 grader)
F stopper op i øvelsen før til
Hvis forbenene flytter sig
sidst
betegnes det som uroligt i
H sætter sig først efter F er
position
forbi modsatte skulder
Dæk under gang - gå rundt
H dækker først lige inden F er H dækker (4 poter)
ud for den (180 grader)
F stopper op i øvelsen før til
Hvis forbenene flytter sig
sidst
betegnes det som uroligt i
H står først efter F er forbi
position
modsatte skulder

IB

Andet
Udgangspunkt spring på 25/30 cm. F kan vælge
at få sat ned til 15 eller op til 40, skal selv sige
det til dommer
Et spring er defineret ved at H ikke berører
underlag overhovedet

Udgangspunkt spring på 25/30 cm. F kan vælge
at få sat ned til 15 eller op til 40, skal selv sige
det til dommer
Et spring er defineret ved at H ikke berører
underlag overhovedet

Det regnes ikke for piruette, hvis H udfører en
delvis piruette, stopper og dirigeres videre
Kun "Stå" er acceptabelt stop før keglen, andre
positioner koster 10 point

Nr. Navn
1
317 STOP - 3 sidestep højre – STOP H går 45-89 grader skævt

3

10
H sætter sig undervejs i
sidestep
H har ikke flyttet sig når F
samler bene i 3. stop
F stopper mellem
sideskridtene
F bevæger sig skævt til siden
Hs bagpart bevæger sig ikke
sidelæns overhovedet, H
følger F med snuden
forrest(både forpart og
bagpart skal bevæge sig
sidelæns)

IB

Andet
Kort kunstpause ok

318 STOP - 3 sidestep venstre –
STOP

H går 45-89 grader skævt

H sætter sig undervejs i
sidestep
H har ikke flyttet sig når F
samler bene i 3. stop
F stopper mellem
sideskridtene
F bevæger sig skævt til siden
Hs bagpart bevæger sig ikke
sidelæns overhovedet, H
følger F med snuden
forrest(både forpart og
bagpart skal bevæge sig
sidelæns)

Kort kunstpause ok

319 3 sidestep højre

H går 45-89 grader skævt

H sætter sig undervejs i
sidestep
F stopper mellem
sideskridtene
F bevæger sig skævt til siden
Hs bagpart bevæger sig ikke
sidelæns overhovedet, H
følger F med snuden
forrest(både forpart og
bagpart skal bevæge sig
sidelæns)

Kort kunstpause ok

Nr. Navn
320 3 sidestep venstre

1
H går 45-89 grader skævt

321 STOP - 90o venstre om stå 90o venstre om sit - 90o
venstre om dæk
GEN Helhedsindtryk (manglende
samarbejde/ arbejdsiver/flow)
Forstyrrende adfærd

H går 45-89 grader skævt

GEN Generelle fradrag

Spredt gøen/lyd, som virker
som frustration ikke
glæde/iver.
Spredte hop

3

Overdreven gøen/lyd (H
gør/giver lyd i stedet for at
arbejde).
Overdrevne hop

10
H sætter sig undervejs i
sidestep
F stopper mellem
sideskridtene
F bevæger sig skævt til siden
Hs bagpart bevæger sig ikke
sidelæns overhovedet, H
følger F med snuden
forrest(både forpart og
bagpart skal bevæge sig
sidelæns)
H indtager forkerte positioner
F tager ekstra skridt

IB

Omfattende gøen/lydgivning
(gør/giver lyd igennem flere
end 4 øvelser)
Omfattende hop

Konstant gøen/lydgivning (gør/giver
lyd igennem flere øvelser, over
anslået halvdelen af gennemløbet)
Konstant hop

Andet
Kort kunstpause ok

Generel flagren i følget
H ikke er mentalt til stede
Hvis H skal trækkes verbalt igennem banen
IKKE noget der er trukket specifikt for fx hvis H
hyrder F
Det er IKKE et tillæg til 90 point, det er fradrag
fra 100 point.
Stram line (karabinhage/line Gentagelse af øvelse
Ikke korrekt udført øvelse, fx Konstant stram line
Hvis en del af begge Fs fødder er i øvelsens
kommer over vandret)
Modvillig reaktion
ekstra piruette
Minimumskrav ikke overholdt (H og området skal der IKKE trækkes nogen point.
Skæv position (45-89 grader) Høj/truende
Meget skæv position (90+
F skal vise ønske om samarbejde)
Max 10 point fradrag pr. øvelse
Ude af position (over ½ m til F) kommando/signal
grader)
Konstant ude af position
Gentagelse af en øvelse: Enhver øvelse kan
H går ind i Fs bane
F står med den ene fod
Større førerfejl fx Lokning med H ude af kontrol (Hvvis der skal
gentages en gang, dog ikke et nedrevet spring.
Langsom/forsinket reaktion
udenfor øvelsens området
imaginære godbidder, fumlen bruges flere gentagende
Gentagelsen kan foretages, så længe næste
Snus til/let berøring (dog ikke Væltet skilt eller kegle (dog
ved lommer, tilsigtet berøring kommandoer, eller andre skal
øvelse ikke er påbegyndt. Gentagelsen
logrende hale) kegle, skilt,
ikke logrende hale)
af H eller flere gentagelser af hjælpe for at få H tilbage til F,
markeres ved en ny opmarch til
person o.l.
H skifter side bag F (mere end øvelser
ringbåndets placering har ingen
øvelsesområdet. Ved gentagelsen trækkes 3
H skifter side bag F (Max 1-2 2 skridt) mellem øvelserne
H løber til fristelse i fristende 8- indflydelse på bedømmelsen)
point, og de øvelsespoint som var trukket ved
skridt) mellem øvelserne
Manglende kontrol
tal uden for øvelsen
Enkelt øvelse sprunget over (Det
første forsøg slettes. De 3 point slettes ikke,
H skifter side bag F (Max 1
Mindre fejl er fx forkert vej
F har begge fødder udenfor
mindste forsøg på at gennemføre en hvis det andet forsøg ikke er korrekt. Fratræk
skridt) i en øvelse
mellem øvelser eller tøven i
øvelsens området
øvelse skal belønnes)
for adfærd fx. ”Manglende kontrol” slettes
øvelser uden stop
Manglende opmarch ved
Gør sig ren i ringen under
ikke.
Uro i positionen
ommer
gennemløbet (herunder H tørrer
Rammer spring
H skifter side bag F og bliver
bagdel henad gulvet mellem
Mindre førerfejl (fx F for langt på forkerte side i en hel øvelse skiltene).
fra skiltet ved retningsskift, F Afsæt på springet
Grov førerfejl fx F tager fat i H under
går forkert vej mellem to
gennemløbet
øvelser, tøven i øvelser, der
F kan ikke få H til at samarbejde
skal laves uden stop)

