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Rally Øvelsesbeskrivelser 2022
Indledning 2022
I denne udgave af DKK Rally Øvelsesbeskrivelser er der sket en række mindre ændringer
og præciseringer, alle fremhævet med gult.
Øvelsesbeskrivelserne er stillet op i et nyt format, og tegningerne er opdaterede, men der
er kun sket ganske få indholdsmæssige ændringer. Den store nyhed er, at der for hver
øvelse er givet EKSEMPLER på fradrag der koster 1, 3 eller 10 point, hvor det giver
mening.
Der er nogle få skilte, der er flyttet til en anden klasse, og enkelte nye skilte er kommet til.
En oversigt kan ses her:
Nyt nr.
48
128
129
130
230
231
232
233
322

Tidligere nr.
211
212
213
103
304
-

323
324

-

325
326

-

Navn
STOP – stå
STOP - gå fra
Stå - gå fra
Dæk - gå fra
STOP - bliv - indkald over spring
STOP - 1, 2 skridt baglæns - hund bakker – STOP
Stå - 90º højre om - Stå - 90º venstre om – Stå
Stå - 90º venstre om - Stå - 90º højre om – Stå
STOP - 90o højre om stå - 90o højre om sit - 90o højre om
dæk
Sideskift mellem førers ben
Stå – 1 skridt baglæns stå – 1 skridt til venstre stå – 1
skridt fremad stå – 1 skridt til højre stå
Dobbelt synkron højre om
Dobbelt synkron venstre om

Af hensyn til de mange, der har printet og lamineret det samlede sæt skilte, har vi valgt
ikke at ændre på skiltenumrene for de skilte, som ikke ændres. For at få et nyt, komplet
sæt, med korrekte numre, skal man gøre følgende:
•
•
•

Skilt 103, 211, 212, 213 og 304 ændres til ovenstående numre
Skilt 48, 232, 233, 322, 323, 324, 325 og 326 udskrives og lamineres
Skilt 3-12, som hidtil har kunne indgå to gange på en bane, kan fremover kun indgå én
gang

Generelt
I begynderklasse og juniorklasse er hunden i line og skal føres i løs line. I øvrige klasser er
hunden uden line.
På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder
venstreposition eller højreposition. Afhængig af sin størrelse skal hunden holde sin skulder
inden for en afstand af ca. ½ meter fra førerens ben uden at genere dennes bevægelser.
Tempoet skal være normalt, og hunden skal tilpasse sit tempo og være under kontrol hele
vejen.
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I seniorklassen må føreren gerne nedsætte farten i øvelser, som ikke indeholder stop, men
ikke stoppe helt op.
Både hund og fører skal vise glæde ved samarbejdet.
Føreren må støtte hunden ved at bruge alle former for kropssignaler og verbal kontakt,
herunder klappe i hænder eller på ben for at få hunden til at blive i positionen.
Hunden må ikke berøres.

Skilte mv. pr. klasse
Skemaet viser for de forskellige klasser, hvor mange skilte og typer af skilte, der må
anvendes.
Klasse
Antal skilte
Mindst (start og mål tæller ikke
med)
Højst (start og mål tæller ikke
med)
Højst stationære
Mindst fra øvet
Mindst fra ekspert
Mindst fra champion
Antal øvelser med
Højrehandling

Venstrehandling
Kegler
Spring

Bakning
Sit
Sidestep
Løb
Langsom gang
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Begynder/
junior

Øvet

Ekspert

Champion

Senior

10

12

16

18

14

15

17

20

20

17

5

7
5

7
3
5

7
2
3
5

2
3
2

0, men
transport
fra et
sideskift til
et andet
på højre
side

0-1, må
kun være
skilt fra
begynder
klasse

2-4, højst
2 i træk

Mindst 4
Må starte på
højre side

Mindst 4
Må starte
på højre
side

Højst 3

Højst 3
Højst 1

Højst 3
Højst 2,
dog ikke
lige efter
hinanden
Højst 3

Mindst 4
Højst 4
Højst 1
enkeltspring,
og højst 2
dobbeltspring
Højst 4

Mindst 4
Højst 4

Højst 3
0-1, kun
skilt 3-15
0-1, kun
skilt 3-15

Højst 3
0-1, kun skilt
3-15
0-1, kun skilt
3-15

0, kun
transport
0, kun
transport

0-1, kun
skilt 3-15
0-1, kun
skilt 3-15

Højst 3
Højst 3
Højst 2
0-1, kun
skilt 3-15
0-1, kun
skilt 3-15

Placering af skilte
Skiltene skal placeres på underlaget.
I reglementet står, at ”Der skal være 1 meters luft mellem de enkelte øvelsesområder, fx
mellem korrekt placeret hund ved feltet og ved keglen, så hunden kan stå korrekt ved en
øvelse uden at stå i øvelsesområdet for en anden øvelse”.
Hensigten med formuleringen er at undgå, at det på grund af mindre hensigtsmæssig
placering af skilte, kan være svært at afgøre, hvilken øvelse en ekvipage er i gang med, i
forbindelse med fremsendelse til felt eller kegle, samt fristende 8-tal.
Der må gerne være øvelser på begge sider af et skilt, der må gerne være ”fælder” fx
vendinger foran en tunnelåbning, et spring, et felt eller en kegle. Skiltene må gerne
placeres, så hunden passerer inden for en meter af felt, kegler eller spring i følge til næste
øvelse.
Der er særlige regler for fristende 8-tal jf. reglementet: ”Fristelserne i fristende 8-tal, må
ikke indgå som fristelser i andre øvelser. Der må ikke være fristelser i andre øvelser end
fristende 8-tal.”

Gentagelse
Så længe en efterfølgende øvelse ikke er påbegyndt, kan enhver øvelse (bortset fra et
nedrevet spring) gentages én (1) gang ved at foretage en ny opmarch til øvelsen, dog efter
det nærmest foregående skilt.
Hvis en øvelse springes over, bedømmes gennemløbet som ikke bestået (IB).

Øvelsesområde
Øvelsesområdet er det område på 1 meter x 1 meter,
hvori en øvelse påbegyndes:
• For fremadgående øvelser er det som
udgangspunkt altid, så skiltet står foran til højre.
• Ved øvelser, hvori der ændres retning, er det
altid foran skiltet.
• Der er enkelte skilte som afviger fra dette. Det er
altid beskrevet i selve øvelsesbeskrivelsen, hvor
en øvelse skal udføres.

Øvelsesområde

Fører skal, hvis ikke andet er beskrevet, stå i øvelsesområdet, når en øvelse påbegyndes.
En del af begge førers fødder skal stå i øvelsesområdet. Dog skal der tages hensyn til
hundens størrelse, når hunden er på højre side.
Øvelsesområde samt placering af skilt ved spring og tunnel
Skiltet må placeres mellem 0-3 meter fra springet/springene/tunnelen.
Skiltet skal placeres, så der ikke er risiko for, at hund eller fører kolliderer med skiltet ved
udførelse af øvelsen.
Øvelsesområdet er 2 x 1 meter, dvs. øvelsen må påbegyndes 2 meter før
springet/springene/tunnelen.
Hvis skiltet er placeret mellem 2 og 3 meter fra springet/springene/tunnel, går
øvelsesområdet fra skiltet til (første) spring eller tunnel.
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Opsamlingsområde ved spring og tunnel
I øvelse 102, 303 og 308 hvor hunden sendes over spring/gennem tunnel, er der et
opsamlingsområde” på 1 x 2 meter efter spring/tunnel, hvor hunden kan samles op i en
stå-position uden at der trækkes for skæv eller meget skæv position. Det er ikke et krav, at
hunden står stille.
Hunden skal blive i opsamlingsområdet indtil den samles op af føreren og de fortsætter
banen.

Langsom gang og løb
Følgende øvelser kan i alle andre klasser end begynderklasse og juniorklasse forekomme
i langsom gang eller løb: 3-15. Der må kun udføres én øvelse i langsom gang og én
øvelse i løb.

Dæk og stå i begynderklassen
I begynderklassen, hvor hunden skal dække eller stå (også øvelser hvor hunden skal fra
sit til dæk/stå), må føreren godt flytte sig under øvelsen for at hjælpe hunden til at indtage
positionen, dog uden at berøre hunden. Efter at hunden har indtaget positionen skal
føreren stå oprejst ved siden af hunden og holde en kort pause, før øvelsen fortsætter.

Vendinger – 90o, 180o, 225o, 270o og 360o
Vendinger skal foretages med en lille bue.
Måden der vendes på, afhænger af både hunden og førerens evne til at gennemføre
vendingen flydende.

Ind foran
I begynderklassen og juniorklassen er det tilladt at føreren går ét skridt baglæns for at få
hunden ind foran.
Derefter må føreren ikke i nogen klasser bevæge fødderne, før hunden er tilbage i
udgangspositionen.

Gå rundt om
I øvelser, hvor føreren går rundt om hunden, må føreren gøre et kort stop, når hunden
samles op.

Stationære øvelser
I de stationære øvelser hvor hunden skal stå, sit eller dække ved siden af føreren, skal
føreren stå oprejst med parallelle fødder inden teamet bevæger sig til næste øvelse,
medmindre andet er præciseret i øvelsen.

Hund bakker ved siden af fører uden stop
1 skridt markeres ved, at forreste ben løftes og sættes bag ved det andet 2 gange.
2 skridt markeres ved, at forreste ben løftes og sættes bag ved det andet 3 gange.
3 skridt markeres ved, at forreste ben løftes og sættes bag ved det andet 4 gange.
Fødderne samles hverken før eller efter retningsskiftet, ligesom hunden heller ikke
stoppes i dens bevægelser.

10

Placering af skilte ved kegleøvelser
Skiltet placeres tæt ved eller på den første kegle, hvor øvelsen startes.
Hvis skiltet placeres sammen med første kegle, skal det passeres på venstre side.

Kegler
Kegler til fristende 8-tal (øvelse 101), 90° venstre - sideskift med kegle (V) (øvelse 301),
90° højre - sideskift med kegle (H) (øvelse 302) og STOP - send frem – stå (øvelse 313)
skal være mindst 30 cm høje. Keglerne, som bruges i disse øvelser, må ikke indgå i andre
øvelser.

Spring og dobbeltspring
Et spring er defineret ved at hunden ikke berører underlaget overhovedet.
Springet skal være et mindst én meter bredt åbent højdespring med en bom, der kan rives
ned. Der må kun være en bomholder på hver side. De samme spring, som er tilladt i Agility
og Lydighed må anvendes.
Alle farver og bemalinger er tilladt på springet, men der må ikke hænge noget på det.
Springet består af to opstående solide sider (mindst 1 meter), (med eller uden vinger) med
mulighed for variabel højdeindstilling fra 15 cm til 40 cm. der kan indstilles den enkelte
hund.
Hundeføreren skal selv gøre opmærksom på den ønskede ændring, inden de går på
banen med deres hund.
Springet kan være lukket eller med stænger. Springet skal kunne sættes til 15 cm som
minimums højde.
Springet sættes som udgangspunkt til 25-30 cm. Det kan sættes ned til 15 cm., og
for større hunde kan det sættes op til 40 cm.
Ved dobbeltspring skal det andet spring placeres enten i en lige linje eller i op til 90 o vinkel
til højre eller venstre fra det første spring og i mindst 3 meters afstand.
Ved dobbeltspring med ro samt indkald over dobbeltspring skal der være 3 meter mellem
de to spring og de skal stå i en lige linje.
Springet kan gentages, hvis det ikke bliver revet ned. Hvis et spring rives ned under
udførelsen, kan øvelsen ikke gentages. Hvis det samme spring indgår to gange på en
bane, og er revet ned første gang, kan det gennemføres anden gang, ved at hunden
springer over det nedrevne spring.

Øvelser med indkald over 1 eller 2 spring
I øvelserne 103, 201-204 og 310-312 skal hunden dækkes af, sætte sig eller stå, føreren
skal forlade hunden og foretage indkald ved en kegle, hvor hunden under indkaldet skal
springe over 1 eller 2 spring. Der gælder følgende om fradrag og ommere:
• Nedrivning giver altid minus 10 point, uanset hvor det sker
• Hvis føreren IKKE har nået øvelsesområdet til indkald - og hunden smutter udenom
springet eller ændrer position, så mistes springøvelsen, men den kan gentages ved
at lave ny opmarch og der trækkes minus 3 for gentagelse af spring (medmindre
hunden har revet ned, så får de tillagt minus 10).
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•

•

Hvis føreren er nået i øvelsesområdet til indkald, og hunden smutter udenom
springet eller ændrer position, så kan indkaldet gentages ved, at fører placerer
hunden i positionen nævnt ved springet - og fortsætter til øvelsesområdet for
indkald igen. Der må ikke laves ny opmarch til spring øvelsen. Der gives minus 3 for
gentagelse af indkald.
Hver øvelse kan gentages 1 gang, så hunden kan ende med at være foran springet
4 gange.

Fristende 8-tal
Kun følgende må bruges som fristelser: Godbidder, legetøj, tomme madskåle, lukkede
beholdere.
Fristelserne i fristende 8-tal, må ikke indgå som fristelser i andre øvelser.
Der må ikke være fristelser i andre øvelser end fristende 8-tal.

Feltet
Feltet består af 4 lige lange stænger fx. elektrikerrør.
Stængerne skal være mindst 1,2 meter lange og med en udvendig diameter på mindst 18
mm.
Stængerne skal samles i hjørnerne med fx. gummislange omkring rørender eller elastik
igennem rør.

Tunnel
Tunnelen skal være fleksibel og altid være fuldt udstrakt under brug. Skridsikkert materiale
i en lys farve anbefales.
Tunnelen skal fastgøres med sandsække og altid være sikkert fastgjort under brug.
Fastgørelse skal ske med sandsække på mindst 24 kg/sæt - 12 kg/stk. Der skal altid
placeres 1 sæt ved indgangen og 1 sæt ved udgangen og 1 sæt pr. påbegyndt meter
tunnel. Stål- og metalbøjler må ikke benyttes. Enhver fastgørelse må ikke påvirke
tunnelens indvendige diameter.
Diameteren skal være 60-80 cm.
Længden skal være 100–600 cm.
Tunneller op til 300 cm må ikke bues. Tunneller over 400 cm skal bues mellem 45-90°.
Tunneler på 600 cm skal bue mellem 45-180°.
Det er arrangørens ansvar at aftale med dommeren, at diameteren for tunnelen er
passende for alle deltagende hunde.

Sideskift/højrehandling
En øvelse, der skal udføres med højrehandling gennemføres på samme måde, som ved
venstrehandling, idet hunden hele tiden holder højreposition i stedet for venstreposition.
Hvis der er specielle forhold ved højrehandlingen, er det beskrevet under den enkelte
øvelse.

Skilte i seniorklasse
Følgende øvelser må anvendes i seniorklassen: Begynder: 1-32, 37, 39, 43-45, 47-48,
Øvet: 100-101, 104, 109-110, 117-118, 120, 124-127, 128-129, Ekspert: 207 208-209,
211-212, 214, 216-218, 221-222, 223 224-229, 232-233 og Champion: 300-302, 313-314,
323-326.
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Fradrag
Rally skal gennemføres som beskrevet i Rallyreglementet og i Øvelsesbeskrivelserne
(dette dokument). Dommeren bedømmer ekvipagen, når de går banen, og foretager
fratræk for afvigelser fra det ønskede.
Nedenfor er nævnt eksempler på fradrag:
1 point
• Stram line (karabinhage/line kommer over vandret)
• Skæv position (45-89 grader)
• Ude af position (over ½ m til fører)
• Hund går ind i førers bane
• Langsom/forsinket reaktion
• Snus til/let berøring (dog ikke logrende hale) kegle, skilt, person o.l.
• Hund skifter side bag fører (max 1-2 skridt) mellem øvelserne
• Hund skifter side bag fører (max 1 skridt) i en øvelse
3 point
• Gentagelse af øvelse. Ved gentagelsen trækkes 3 point, og de øvelsespoint som var
trukket ved første forsøg slettes. De 3 point slettes ikke, hvis det andet forsøg ikke er
korrekt. Fratræk for adfærd fx. ”Manglende kontrol” slettes ikke.
• Modvillig reaktion
• Høj/truende kommando/signal
• Fører står med den ene fod udenfor øvelsens området
• Væltet skilt eller kegle (dog ikke logrende hale)
• Hund skifter side bag fører (mere end 2 skridt) mellem øvelserne
• Manglende kontrol
• Mindre fejl, fx forkert vej mellem øvelser eller tøven i øvelser uden stop
• Uro i positionen
• Rammer spring
• Mindre førerfejl (fx fører for langt fra skiltet ved retningsskift, fører går forkert vej
mellem to øvelser, tøven i øvelser, der skal laves uden stop)
10 point
• Ikke korrekt udført øvelse, fx ekstra piruette
• Meget skæv position (90+ grader)
• Større førerfejl fx lokning med imaginære godbidder, fumlen ved lommer, tilsigtet
berøring af hund eller flere gentagelser af øvelser
• Hund løber til fristelse i fristende 8-tal uden for øvelsen
• Fører har begge fødder udenfor øvelsens området
• Manglende opmarch ved ommer
• Hund skifter side bag fører og bliver på forkerte side i en hel øvelse
• Afsæt på springet
Ikke bestået (IB)
• Konstant stram line
• Minimumskrav ikke overholdt (hund og fører skal vise ønske om samarbejde)
• Konstant ude af position/flagren i følget
• Hunde ude af kontrol (Hvis der skal bruges flere gentagende kommandoer, eller andre
skal hjælpe for at få hunden tilbage til fører, ringbåndets placering har ingen indflydelse
på bedømmelsen)
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•
•
•
•

Enkelt øvelse sprunget over (det mindste forsøg på at gennemføre en øvelse skal
belønnes)
Gør sig ren i ringen under gennemløbet (herunder hund tørrer bagdel henad gulvet
mellem skiltene).
Grov førerfejl fx fører tager fat i hund under gennemløbet
Fører kan ikke få hund til at samarbejde/hund er ikke mentalt til stede/hund skal
trækkes verbalt igennem banen

Der kan max trækkes 10 point pr. øvelse, udover fradrag for adfærd og eventuel ommer.
Fradrag for helhedsindtryk
Udover de specifikke fratræk pr. øvelse kan der foretages fradrag i helhedsindtryk, for
manglende samarbejde/arbejdsiver/flow og forstyrrende adfærd. Der kan fratrækkes op til
10 point. Det er fradrag fra de 100 point, som man starter med, ikke et tillæg til 90 point.
Der kan kun fratrækkes for noget i helhedsindtryk, som der ikke er trukket for i en specifik
øvelse.
Dommeren skal redegøre for, hvad der er trukket for i helhedsindtryk og hvor meget.

Gøen / Hop
1 point trækkes for:
• spredt gøen/lyd, som virker som frustration ikke glæde/iver
• spredte hop, som virker som frustration ikke glæde/iver
3 point trækkes for:
• overdreven gøen/lyd (H gør/giver lyd i stedet for at arbejde)
• overdrevne hop
10 point trækkes for:
• omfattende gøen/lydgivning (gør/giver lyd igennem flere end 4 øvelser)
• omfattende hop
IB gives for:
• konstant gøen/lydgivning (gør/giver lyd igennem flere øvelser, over anslået
halvdelen af gennemløbet)
• konstant hop
I øvelsesbeskrivelserne er givet EKSEMPLER på fradrag for de enkelte øvelser.

Øvelsesbeskrivelser
De følgende sider beskriver de enkelte øvelser i rally.
Skiltenes numre angiver hvilken klasse de første gang kan forekomme i:
0xx = begynderklasse/juniorklasse
1xx = øvet klasse
2xx = ekspertklasse
3xx = championklasse
Hvert skilt er illustreret og det er beskrevet, hvordan øvelsen skal udføres. I tabelform
fremgår følgende:
Stationært
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Ja = det er stationært, hund eller fører eller begge stopper

Klasser

Tempo

Sideskift

Position
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Nej = hverken hund eller fører stopper
Øvelsen kan forekomme i følgende klasser:
B/J = Begynder/Junior
Ø = øvet
E = ekspert
C = champion
S = senior
Almindelig gang
Løb
Langsom gang
Nej = det er ikke en sideskiftøvelse
Ja = øvelsen starter med hunden på den ene side af fører og slutter
med hunden på den anden side af fører. Det betyder, at øvelsen
hverken tæller som venstrehandling eller højrehandling.
V = Venstre
H = Højre

Begynder klasse
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1. Start

Øvelsesområde

Skiltet markerer start af banen. Før skiltet og med dette på højre side stiller føreren sig
med hunden i venstrepositionen i vilkårlig position, hvorefter dommeren spørger, om
teamet er klar.
Når føreren afgiver tegn til dommeren, dirigeres teamet frem, på dommerens kommando,
samtidig startes tiden.
I championklasse og seniorklasse kan hunden starte i højreposition. Det skal fremgå af
banetegningen, hvilken side hunden skal starte på. Der skal sættes et skilt bag startskiltet,
der angiver om der skal startes på højre eller venstre side.
Ekvipage er under bedømmelse fra fører har fået startsignal (dvs. fx øvelse efter
dommerens værsgo og før ekvipagen passerer startskiltet er uønsket).
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Ja
BJØECS
Almindelig gang
Nej
V (B J Ø E C S) H (C S)

Eksempler på fradrag:
1
3
Tyvstart af ekvipage
Tyvstart af H (inden for banebånd)
10 Passerer skilt på forkert side
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
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2. Mål

Målstreg

Tiden stoppes, når teamet passerer målskiltet.
Teamet skal passere mål i almindelig gang, medmindre den sidste øvelse er ”Langsom
gang”, ”Løb frem fra sit” eller ”Løb”
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Nej
BJØECS
Almindelig gang, Løb eller Langsom gang afhængig af det foregående
skilt.
Nej
V eller H

Eksempler på fradrag:
1
3
10 Passerer skilt på forkert side
IB
Passerer ikke målskiltet
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3. Højre sving

Lige foran skiltet drejer teamet 90° til højre.
Drejningen skal foretages med en lille bue.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Nej
BJØECS
Almindelig gang (B J), Almindelig gang, Løb eller Langsom gang
afhængig af det foregående skilt (Ø E C S)
Nej
VH

Eksempler på fradrag:
1
3
Øvelsen udføres med en stor bue
10 F stopper op i øvelsen
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4. Venstre sving

Lige foran skiltet drejer teamet 90° til venstre.
Drejningen skal foretages med en lille bue.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Nej
BJØECS
Almindelig gang (B J), Almindelig gang, Løb eller Langsom gang
afhængig af det foregående skilt (Ø E C S)
Nej
VH

Eksempler på fradrag:
1
3
Øvelsen udføres med en stor bue
10 F stopper op i øvelsen
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5. 270 Højre rundt

Lige foran skiltet drejer teamet 270° rundt til højre.
Drejningen skal foretages med en lille bue.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Nej
BJØECS
Almindelig gang (B J), Almindelig gang, Løb eller Langsom gang
afhængig af det foregående skilt (Ø E C S)
Nej
VH

Eksempler på fradrag:
1
3
Øvelsen udføres med en stor bue
10 F stopper op i øvelsen
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6. 270º Venstre rundt

Lige foran skiltet drejer teamet 270° rundt til venstre.
Drejningen skal foretages med en lille bue.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Nej
BJØECS
Almindelig gang (B J), Almindelig gang, Løb eller Langsom gang
afhængig af det foregående skilt (Ø E C S)
Nej
VH

Eksempler på fradrag:
1
3
Øvelsen udføres med en stor bue
10 F stopper op i øvelsen
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7. Diagonalt højre

Lige foran skiltet drejes diagonalt mod højre.
Teamet går i en lige linje mod næste øvelse.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Nej
BJØECS
Almindelig gang (B J), Almindelig gang, Løb eller Langsom gang
afhængig af det foregående skilt (Ø E C S)
Nej
VH

Eksempler på fradrag:
1
3
Øvelsen udføres med en stor bue
10 F stopper op i øvelsen
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8. Diagonalt venstre

Lige foran skiltet drejes diagonalt mod venstre.
Teamet går i en lige linje mod næste øvelse.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Nej
BJØECS
Almindelig gang (B J), Almindelig gang, Løb eller Langsom gang
afhængig af det foregående skilt (Ø E C S)
Nej
VH

Eksempler på fradrag:
1
3
Øvelsen udføres med en stor bue
10 F stopper op i øvelsen
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9. 225º Højre rundt

Lige foran skiltet drejer føreren 225° højre rundt.
Drejningen skal foretages med en lille bue.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Nej
BJØECS
Almindelig gang (B J), Almindelig gang, Løb eller Langsom gang
afhængig af det foregående skilt (Ø E C S)
Nej
VH

Eksempler på fradrag:
1
3
Øvelsen udføres med en stor bue
10 F stopper op i øvelsen
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10. 225º Venstre rundt

Lige foran skiltet drejer føreren 225° venstre rundt.
Drejningen skal foretages med en lille bue.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Nej
BJØECS
Almindelig gang (B J), Almindelig gang, Løb eller Langsom gang
afhængig af det foregående skilt (Ø E C S)
Nej
VH

Eksempler på fradrag:
1
3
Øvelsen udføres med en stor bue
10 F stopper op i øvelsen
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11. Højre omkring

Lige foran skiltet drejer teamet 180° rundt til højre.
Drejningen skal foretages med en lille bue.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Nej
BJØECS
Almindelig gang (B J), Almindelig gang, Løb eller Langsom gang
afhængig af det foregående skilt (Ø E C S)
Nej
VH

Eksempler på fradrag:
1
3
Øvelsen udføres med en stor bue
10 F stopper op i øvelsen
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12. Venstre omkring

Lige foran skiltet drejer teamet 180° rundt til venstre.
Drejningen skal foretages med en lille bue.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Nej
BJØECS
Almindelig gang (B J), Almindelig gang, Løb eller Langsom gang
afhængig af det foregående skilt (Ø E C S)
Nej
VH

Eksempler på fradrag:
1
3
Øvelsen udføres med en stor bue
10 F stopper op i øvelsen
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13. Tysker vending

Lige foran skiltet drejer føreren 180° rundt til venstre, mens hunden fortsætter højre rundt
om føreren og tilbage til sin venstreposition, når føreren bevæger sig i den modsatte
retning. Drejningen skal foretages med en lille bue
Højrehandling gennemføres ved, at føreren går højre omkring foran skiltet, mens hunden
går venstre om rundt om føreren til højrepositionen
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Nej
BJØECS
Almindelig gang
Nej
VH

Eksempler på fradrag:
1
3
Tøven i øvelsen
10 F stopper op i øvelsen
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14. 360º til højre

Før skiltet, med dette på højre side, og mens hunden går i venstrepositionen, drejer
teamet 360° helt rundt til højre.
Drejningen skal foretages som en lille cirkel.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Nej
BJØECS
Almindelig gang (B J), Almindelig gang, Løb eller Langsom gang
afhængig af det foregående skilt (Ø E C S)
Nej
VH

Eksempler på fradrag:
1
3
Øvelsen udføres med en stor bue
10 F går baglæns for at tvinge H til at bakke rundt
F stopper op i øvelsen
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15. 360º til venstre

Før skiltet, med dette på højre side, og mens hunden går i venstrepositionen, drejer
teamet 360° helt rundt til venstre.
Drejningen skal foretages som en lille cirkel.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Nej
BJØECS
Almindelig gang (B J), Almindelig gang, Løb eller Langsom gang
afhængig af det foregående skilt (Ø E C S)
Nej
VH

Eksempler på fradrag:
1
3
Øvelsen udføres med en stor bue
10 F går baglæns for at tvinge H til at bakke rundt
F stopper op i øvelsen
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16. STOP - drej 90o højre om

Lige foran skiltet stopper teamet, og hunden sætter sig i venstreposition.
Teamet drejer på stedet 90° til højre, hunden skal bevæge sig rundt sammen med føreren
på ydersiden og følge føreren, når vendingen er afsluttet.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Ja
BJØECS
Almindelig gang
Nej
VH

Eksempler på fradrag:
1
3
Øvelsen udføres med en stor bue
10
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17. STOP - drej 90o venstre om

Lige foran skiltet stopper teamet, og hunden sætter sig i venstreposition.
Teamet drejer på stedet 90° til venstre, hunden skal bevæge sig rundt sammen med
føreren på indersiden og følge føreren, når vendingen er afsluttet.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Ja
BJØECS
Almindelig gang
Nej
VH

Eksempler på fradrag:
1
3
Øvelsen udføres med en stor bue
10
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18. Synkron højre om

Lige foran skiltet giver føreren signal til hunden, som skal dreje ind imod føreren med en
vending på 180°, mens føreren gennemfører en tilsvarende drejning væk fra hunden.
Teamet fortsætter i den modsatte retning og med hunden på modsat side.
Skiftet skal ske i en flydende bevægelse både hos hund og fører.
Højrehandling gennemføres også med 180° rundt mod højre. Hunden drejer derfor væk fra
føreren.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Nej
BJØECS
Almindelig gang
Ja
VH

Eksempler på fradrag:
1
3
Tøven i øvelsen
10 F stopper op i øvelsen
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19. Synkron venstre om

Lige foran skiltet giver føreren signal til hunden, som skal dreje væk fra føreren med en
vending på 180°, mens føreren gennemfører en tilsvarende drejning ind imod hunden.
Teamet fortsætter i den modsatte retning og med hunden på modsat side.
Skiftet skal ske i en flydende bevægelse både hos hund og fører.
Højrehandling gennemføres også med 180° rundt mod venstre. Hunden drejer derfor ind
imod føreren.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Nej
BJØECS
Almindelig gang
Ja
VH

Eksempler på fradrag:
1
3
Tøven i øvelsen
10 F stopper op i øvelsen
IB
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20. Tulipan

Lige foran skiltet giver føreren signal til hunden, som skal dreje ind imod føreren med en
vending på 180°, mens føreren gennemfører en tilsvarende drejning imod hunden.
Teamet fortsætter derefter fremad i den modsatte retning og med hunden på modsat side.
Skiftet skal ske i en flydende bevægelse både hos hund og fører.
Højrehandling gennemføres på samme måde ved at dreje ind mod hinanden.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Nej
BJØECS
Almindelig gang
Ja
VH

Eksempler på fradrag:
1
3
Tøven i øvelsen
10 F stopper op i øvelsen
IB
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21. Langsom gang

Før skiltet, med dette på højre side, og mens hunden går i venstrepositionen, reduceres
tempoet tydeligt, mens føreren fortsætter fremad i en naturlig gangart med langsomme
skridt.
Hunden må derfor også sætte farten ned for at forblive i venstrepositionen.
Temposkiftet kan ske gradvist over 2 - 3 skridt.
Den langsomme gang fortsætter, indtil teamet nærmer sig skiltet: "Almindelig gang", "Løb"
eller ”Mål”.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Nej
BJØECS
Langsom gang
Nej
VH

Eksempler på fradrag:
1
3
10 F markerer ikke tydelig overgang
F stopper op i øvelsen
IB
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22. Løb

Før skiltet, med dette på højre side, og mens hunden går i venstrepositionen, øges
tempoet tydeligt til løb.
Hunden må derfor også sætte farten op for at forblive i venstrepositionen.
Temposkiftet kan ske gradvist over 2 - 3 skridt.
Løbet fortsætter, indtil teamet nærmer sig skiltet: "Almindelig gang", "Langsom gang" eller
”Mål”.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Nej
BJØECS
Løb
Nej
VH

Eksempler på fradrag:
1
3
10 F markerer ikke tydelig overgang
F stopper op i øvelsen
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23. Almindelig gang

Øvelsen kan forekomme to gange på en bane.
Før skiltet, med dette på højre side, og mens hunden går i venstrepositionen, ændrer
hundeføreren sit tempo til en almindelig gangart.
Hunden må derfor også ændre farten for at forblive i venstrepositionen.
Temposkiftet kan ske gradvist over 2 - 3 skridt.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Nej
BJØECS
Almindelig gang
Nej
VH

Eksempler på fradrag:
1
3
10 F markerer ikke tydelig overgang
F stopper op i øvelsen
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24. Sidestep til højre

Lige efter skiltet, med dette på højre side, tager føreren et skridt til højre og lidt fremad
med den højre fod for derefter at fortsætte fremad. Skridtet til højre skal få hunden til at
følge med til højre, så den fastholder sin position under og efter øvelsen.
Bemærk at hverken tempo eller retning ændres under øvelsen, og teamet fortsætter på en
linje, der er et skridt til højre for den oprindelige linje.
Øvelsesområdet er 1 x 2 meter i denne øvelse, så hunden kan komme helt fri af skiltet før
sidesteppet.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Nej
BJØECS
Almindelig gang
Nej
VH

Eksempler på fradrag:
1
H holder ikke position
3
10 H følger ikke F og kommer først i korrekt position efter
øvelsesområdet
F stopper op i øvelsen
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25. Sidestep til venstre

Lige efter skiltet, med dette på venstre side, tager føreren et skridt til venstre og lidt fremad
med den venstre fod for derefter at fortsætte fremad. Skridtet til venstre skal få hunden til
at følge med til venstre, så den fastholder sin position under og efter øvelsen.
Bemærk, at tempo ikke ændres under øvelsen, og der fortsættes på en linje, der er et
skridt til venstre for den oprindelige linje.
Øvelsesområdet er 1 x 2 meter i denne øvelse, så hunden kan komme helt fri af skiltet før
sidesteppet.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Nej
BJØECS
Almindelig gang
Nej
VH

Eksempler på fradrag:
1
H holder ikke position
3
10 H følger ikke F og kommer først i korrekt position efter
øvelsesområdet
F stopper op i øvelsen
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26. Højre spiral

1

2

3

Øvelsen består af 3 kegler, der placeres på en lige linje og med en afstand på 1,5 - 2
meter imellem hver.
Først passeres alle 3 kegler på højre side, der vendes om kegle 3 og gås tilbage til kegle
1, hvor der ligeledes vendes. Herefter passeres mellem kegle 2 og 3 og returneres til kegle
1.
Til slut passeres mellem kegle 1 og 2, hvorefter teamet fortsætter til næste øvelse.
Hunden er på den udvendige side af svingene.
Føreren holder sit tempo gennem hele øvelsen, mens hunden tilpasser sit tempo.
Højrehandling gennemføres også højre om keglerne, så hunden er på den indvendige side
af svingene.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Nej
BJØECS
Almindelig gang
Nej
VH

Eksempler på fradrag:
1
Snus til kegle, let berøring af kegle (hver gang)
3
F regulerer tempoet/tøver, Kegle væltet af H eller F
10 F stopper op i øvelsen
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27. Venstre spiral

1

2

3

Øvelsen består af 3 kegler, der placeres på en lige linje og med en afstand på 1,5 - 2
meter imellem hver.
Først passeres alle 3 kegler på venstre side, der vendes om kegle 3 og gås tilbage til
kegle 1 hvor der ligeledes vendes. Herefter passeres mellem kegle 2 og 3 og returneres til
kegle 1. Til slut passeres mellem kegle 1 og 2, hvorefter teamet fortsætter til næste
øvelse.
Hunden er på den indvendige side af svingene.
Føreren holder sit tempo gennem hele øvelsen, mens hunden tilpasser sit tempo.
Højrehandling gennemføres også venstre om keglerne, så hunden er på den udvendige
side af svingene.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Nej
BJØECS
Almindelig gang
Nej
VH

Eksempler på fradrag:
1
Snus til kegle, let berøring af kegle (hver gang)
3
F regulerer tempoet/tøver, Kegle væltet af H eller F
10 F stopper op i øvelsen
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28. Dobbelt slalom

Øvelsen består af 4 eller 5 kegler, der placeres på en lige linje med en afstand på 1,5 - 2
meter imellem hver.
Teamet starter med at gå mellem kegle 1 og 2, så føreren har 1. kegle på
venstre side.
Efter at have gået slalom mellem keglerne og helt rundt om kegle 4 og retur, forlader
teamet igen øvelsen ved at passere mellem kegle 1 og 2.
Føreren holder sit tempo gennem hele øvelsen, mens hunden tilpasser sit tempo.
Højrehandling gennemføres med samme indgang.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Nej
BJØECS
Almindelig gang
Nej
VH

Eksempler på fradrag:
1
Snus til kegle, let berøring af kegle (hver gang)
3
F regulerer tempoet/tøver, Kegle væltet af H eller F
10 F stopper op i øvelsen
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29. Enkelt slalom

Øvelsen består af 4 eller 5 kegler, der placeres på lige linje med 1,5 - 2 meter imellem.
Teamet starter med at gå mellem kegle 1 og 2, så føreren har 1. kegle på
venstre side.
Teamet går slalom mellem keglerne og slutter mellem de to sidste kegler (3, 4 eller 4, 5).
Føreren holder sit tempo gennem hele øvelsen, mens hunden tilpasser sit tempo.
Højrehandling gennemføres med samme indgang.

Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Nej
BJØECS
Almindelig gang
Nej
VH

Eksempler på fradrag:
1
Snus til kegle, let berøring af kegle (hver gang)
3
F regulerer tempoet/tøver, Kegle væltet af H eller F
10 F stopper op i øvelsen
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30. 8 tal

Øvelsen kræver 2 kegler, der placeres 2 - 2,5 meter fra hinanden.
Teamet foretager et 8-tal rundt om keglerne ved. at den ene kegle passeres på højre side
og den anden kegle på venstre.
Hvilken kegle der passeres først, afhænger af banens forløb.
Hundeføreren holder sit tempo, mens hunden afpasser sit tempo i drejningerne, så den
fastholder sin position.
Udgangssiden vil altid være modsat indgangssiden.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Nej
BJØECS
Almindelig gang
Nej
VH

Eksempler på fradrag:
1
Snus til kegle, let berøring af kegle (hver gang)
3
F regulerer tempoet/tøver, Kegle væltet af H eller F
10 F stopper op i øvelsen
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31. Sit foran - hund bagom – fremad

Før skiltet, med dette på højre side, og mens hunden går i venstrepositionen, dirigeres
hunden til at sidde foran, så hunden drejer højre rundt og har front mod føreren.
Idet signalet afgives, stopper føreren sin gang fremad. Hunden skal sidde så tæt på
føreren, at denne umiddelbart ville kunne klappe hunden på hovedet (½ meter). Når
hunden sidder, er første del af øvelsen udført.
Hunden dirigeres derefter højre bagom rundt om føreren, og teamet fortsætter fremad.
Hunden skal være nået rundt til venstreposition, før føreren begynder at gå fremad.
Ved højrehandling skal hunden dirigeres til at sidde foran ved at hunden drejer venstre
rundt. Hunden dirigeres derefter venstre bagom rundt om føreren.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Ja
BJØECS
Almindelig gang
Nej
VH

Eksempler på fradrag:
1
Poter sættes på fødder/target
3
F urolig i positionen
10 Hjælpeskridt i alt andet end begynderklasse
F flytter fødderne uanset retning
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32. Sit foran - hund kort vej rundt – fremad

Før skiltet, med dette på højre side, og mens hunden går i venstrepositionen, dirigeres
hunden til at sidde foran, så hunden drejer højre rundt og har front mod føreren.
Idet signalet afgives, stopper føreren sin gang fremad. Hunden skal sidde så tæt på
føreren, at denne umiddelbart ville kunne klappe hunden på hovedet (½ meter).
Når hunden sidder, er første del af øvelsen udført.
Hunden dirigeres derefter den korte vej rundt til venstreposition – eventuelt ved at dreje
bagdelen rundt, idet den holder sit hoved mod føreren under hele drejningen.
Hunden skal være nået rundt, før teamet begynder at gå fremad.
Ved højrehandling skal hunden dirigeres til at sidde foran ved at hunden drejer venstre
rundt. Hunden dirigeres derefter den korte vej rundt til højreposition.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Ja
BJØECS
Almindelig gang
Nej
VH

Eksempler på fradrag:
1
Poter sættes på fødder/target
3
F urolig i positionen
10 Hjælpeskridt i alt andet end begynderklasse
F flytter fødderne uanset retning
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33. Sit foran - hund bagom rundt – STOP

1

2

Før skiltet, med dette på højre side, og mens hunden går i venstrepositionen, dirigeres
hunden til at sidde foran, så hunden drejer højre rundt og har front mod føreren.
Idet signalet afgives, stopper føreren sin gang fremad. Hunden skal sidde så tæt på
føreren, at denne umiddelbart ville kunne klappe hunden på hovedet (½ meter).
Når hunden sidder, er første del af øvelsen udført.
Hunden dirigeres derefter højre bagom rundt om føreren til venstrepositionen. Når hunden
har sat sig, fortsætter teamet til næste øvelse.
Ved højrehandling skal hunden dirigeres til at sidde foran ved at hunden drejer venstre
rundt. Hunden dirigeres derefter venstre bagom rundt om føreren.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Ja
BJØEC
Almindelig gang
Nej
VH

Eksempler på fradrag:
1
Poter sættes på fødder/target
3
F urolig i positionen
10 Hjælpeskridt i alt andet end begynderklasse
F flytter fødderne uanset retning
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34. Sit foran - hund kort vej rundt - STOP

1

2

Før skiltet, med dette på højre side, og mens hunden går i venstrepositionen, dirigeres
hunden til at sidde foran, så hunden drejer højre rundt og har front mod føreren.
Idet signalet afgives, stopper føreren sin gang fremad. Hunden skal sidde så tæt på
føreren, at denne umiddelbart ville kunne klappe hunden på hovedet (½ meter). Når
hunden sidder, er første del af øvelsen udført.
Hunden dirigeres derefter venstre rundt til venstreposition – eventuelt ved at dreje
bagdelen rundt, idet den holder sit hoved mod føreren under hele drejningen.
Når hunden har sat sig, fortsætter teamet til næste øvelse.
Ved højrehandling skal hunden dirigeres til at sidde foran ved at hunden drejer venstre
rundt. Hunden dirigeres derefter den korte vej rundt til højrepositionen.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Ja
BJØEC
Almindelig gang
Nej
VH

Eksempler på fradrag:
1
Poter sættes på fødder/target
3
F urolig i positionen
10 Hjælpeskridt i alt andet end begynderklasse
F flytter fødderne uanset retning
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35. STOP - 1, 2, 3 skridt fremad – STOP

4

3

2

1

3

1

2

1

1

2
Før skiltet og med dette på højre side, stopper teamet, og hunden sætter sig i
venstrepositionen.
Teamet tager sammen et skridt fremad, hvorefter de stopper, og hunden sætter sig.
Derefter tager teamet sammen to skridt fremad, hvorefter de stopper, og hunden sætter
sig. Til sidst tager teamet sammen tre skridt fremad, hvor de stopper, og hunden sætter
sig.
Det er valgfrit, hvilken fod der startes med, men fødderne skal samles ved stop.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Ja
BJØEC
Almindelig gang
Nej
VH

Eksempler på fradrag:
1
3
10
H har ikke rejst sig når Fs andet ben berører underlaget
Ikke korrekt antal skridt
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
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36. Sit foran - 1, 2, 3 skridt bagud

1

1

1

3

2

2

Før skiltet, med dette på højre side, og mens hunden går i venstrepositionen, dirigeres
hunden til at sidde foran, så hunden drejer højre rundt og har front mod føreren. Idet
signalet gives stopper føreren sin gang fremad. Hunden skal sidde så tæt på føreren, at
denne umiddelbart ville kunne klappe hunden på hovedet (½ meter). Når hunden sidder,
er første del af øvelsen udført.
Nu tages 1 skridt bagud, mens hunden følger med, og der stoppes, hvorved hunden
sætter sig igen foran. Derefter tages 2 skridt bagud, mens hunden følger med, der stoppes
og hunden sætter sig foran. Til sidst tages 3 skridt bagud, mens hunden følger med, der
stoppes, og hunden sætter sig foran. Det er frit, om hunden går den korte vej eller bagom
føreren, og teamet fortsætter fremad, når hunden er kommet i position uden at sætte sig.
Det er valgfrit, hvilken fod der startes med, men fødderne skal samles ved stop.
Ved højrehandling skal hunden dirigeres til at sidde foran ved at hunden drejer venstre
rundt.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Ja
BJØEC
Almindelig gang
Nej
VH

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

Før skiltet og med dette på højre side, stopper teamet og hunden sætter sig i
venstrepositionen.
Når hunden har sat sig, dirigeres den til igen at følge med i venstrepositionen, indtil næste
øvelse.
Stationært
Ja
Klasser
BJØECS
Tempo
Almindelig gang
Sideskift
Nej
Position
VH
Eksempler på fradrag:
1
3
10
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38. STOP - løb fremad fra sit

Før skiltet og med dette på højre side, stopper teamet, hvor hunden sætter sig i
venstrepositionen.
Når hunden har sat sig, dirigeres den til igen at følge med i venstrepositionen i løb.
Løbet fortsætter, indtil teamet nærmer sig skiltet: "Almindelig gang", "Langsom gang" eller
”Mål”.

Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Ja
BJØEC
Almindelig gang
Nej
VH

Eksempler på fradrag:
1
3
10 H har ikke rejst sig når Fs andet ben berører underlaget
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39. STOP - gå rundt

Før skiltet og med dette på højre side, stopper teamet og hunden sætter sig i
venstrepositionen.
Føreren går rundt om hunden tilbage til venstrepositionen. Herfra dirigeres hunden til igen
at følge med til næste øvelse.

Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Ja
BJØECS
Almindelig gang
Nej
VH

Eksempler på fradrag:
1
3
Hvis forbenene flytter sig, betegnes det som uroligt i position
10
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40. STOP – dæk

Før skiltet og med dette på højre side, stopper teamet og hunden sætter sig i
venstrepositionen.
Føreren dirigerer hunden til at lægge sig.
Hunden fortsætter direkte fra dæk positionen.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Ja
BJØEC
Almindelig gang
Nej
VH

Eksempler på fradrag:
1
3
10
H rejser sig til stå for at komme fra sit til dæk.
Andet 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.
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41. Dæk

Før skiltet og med dette på højre side, dirigerer føreren hunden til at dække af.
Føreren stopper, idet kommandoen gives.
Hunden fortsætter direkte fra dæk positionen.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Ja
BJØEC
Almindelig gang
Nej
VH

Eksempler på fradrag:
1
3
F retter sig ikke op (hvis F har bøjet sig for at dække H)
10 H sætter sig før den dækker
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42. STOP - dæk - gå rundt

Før skiltet og med dette på højre side, stopper teamet og hunden sætter sig i
venstrepositionen.
Føreren dirigerer hunden til at lægge sig.
Føreren går rundt om hunden. Herfra dirigeres hunden til igen at følge med til næste
øvelse.
Hunden fortsætter direkte fra dæk.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Ja
BJØEC
Almindelig gang
Nej
VH

Eksempler på fradrag:
1
3
Hvis forbenene flytter sig, betegnes det som uroligt i position
10 Hvis H flytter sig inden F er nået op på siden af H
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43. Stå

Før skiltet og med dette på højre side, dirigerer føreren hunden til at stå. Føreren stopper,
idet kommandoen gives.
Hunden følger med direkte fra stå til den gående venstreposition.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Ja
BJØECS
Almindelig gang
Nej
VH

Eksempler på fradrag:
1
3
10
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44. Hund snur rundt

Før skiltet og med dette på højre side, giver føreren signal til hunden, som skal
gennemføre en drejning på 360°væk fra føreren, mens føreren fortsætter fremad.
Drejningen skal ske i en flydende bevægelse hos hund.
I begynderklassen må føreren gerne nedsætte farten i øvelsen, men ikke stoppe helt op.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Nej
BJØECS
Almindelig gang
Nej
VH

Eksempler på fradrag:
1
3
Farten sættes ned fra øvet og op
10 F stopper under udførelse
Hvis H ikke har påbegyndt øvelse før skilt passeres
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45. Fører stop, hund rundt om fører

Før skiltet og med dette på højre side, stopper føreren. Der gives signal til hunden, som
skal gennemføre en cirkel på 360° ind foran og højre rundt om føreren, mens denne bliver
stående.
Cirklen afsluttes med, at hunden kommer direkte ind i venstrepositionen uden at sætte sig,
hvorefter teamet fortsætter fremad.
Føreren må ikke flytte fødderne, mens hunden går rundt om fører.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Ja
BJØECS
Almindelig gang
Nej
VH

Eksempler på fradrag:
1
H tøver, når den skal gå rundt
3
H står stille på vej rundt og går i gang igen
10
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46. STOP - hund i gang om fører – STOP

Før skiltet og med dette på højre side stopper teamet, og hunden sætter sig i
venstreposition.
Derefter gives signal til hunden, som skal gennemføre en cirkel på 360° ind foran og rundt
om føreren, mens føreren bliver stående.
Cirklen afsluttes med, at hunden kommer direkte ind og sætter sig i venstrepositionen.
Føreren må ikke flytte fødderne under øvelsen.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Ja
BJØEC
Almindelig gang
Nej
VH

Eksempler på fradrag:
1
H tøver, når den skal gå rundt
3
H står stille på vej rundt og går i gang igen
10
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47. 1 skridt baglæns - hunden bakker



0

1

Før skiltet og med dette på højre side, giver føreren signal til hunden, at den skal bakke.
Føreren går mindst 1 tydeligt skridt bagud, så hunden må bakke for at holde
venstrepositionen. Herefter fortsættes teamet fremad.
1 skridt markeres ved, at forreste ben løftes og sættes bag ved det andet 2 gange.
Fødderne samles hverken før eller efter retningsskiftet, ligesom hunden heller ikke
stoppes i dens bevægelser.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Nej
BJØECS
Almindelig gang
Nej
VH

Eksempler på fradrag:
1
H bakker 45-89 grader skævt
H hopper baglæns på alle 4 ben
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
F stopper under udførelse
H ”bakker” 90+ grader skævt
H går sidelæns
F bakker for få skridt
H hopper baglæns på bagbenene
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
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48. STOP - stå

2

1

Før skiltet og med dette på højre side, stopper teamet, og hunden sætter sig i
venstrepositionen.
Føreren dirigerer hunden til at stå.
Hunden følger med direkte fra stå til den gående venstreposition.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Ja
BJØECS
Almindelig gang
Nej
VH

Eksempler på fradrag:
1
3
10 F flytter fødderne uanset retning
H laver skiftene i forkert rækkefølge
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Øvet klasse
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100. Slalom med rundtur

Øvelsen består af 4 eller 5 kegler, der placeres på en lige linje med en afstand på 1,5 - 2
meter imellem hver. Den kegle, der skal cirkles omkring, skal afvige fra de øvrige og være
en af de midterste kegler. Der laves kun én ekstra cirkel.
Teamet starter med at gå mellem kegle 1 og 2, så føreren har 1. kegle på
venstre side, , hvorefter teamet går slalom mellem keglerne, laver en cirkel rundt om den
afvigende kegle, og slutter mellem de to sidste kegler. Føreren holder sit tempo gennem
hele øvelsen, mens hunden tilpasser sit tempo, så den fastholder sin position.
Højrehandling gennemføres med samme indgang.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Nej
ØECS
Almindelig gang
Nej
VH

Eksempler på fradrag:
1
Snus til kegle, let berøring af kegle (hver gang)
3
F regulerer tempoet/tøver, Kegle væltet af H eller F
10 F stopper op i øvelsen
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101. Fristende 8-tal

Øvelsen består af 2 kegler, der placeres 2 - 2½ meter fra hinanden og 2 forstyrrelser, der
placeres 1½ - 2 meter fra midten.
Forstyrrelserne består af 2 ikke-tætte men sikre beholdere med fristelser, såsom
godbidder. legetøj etc. Legetøj kan erstatte eller placeres sammen med beholdere med
mad. Hunden må ikke kunne tage mad eller legetøj med.
Øvelsen starter med en kegle og en afledning på hver sin side. Teamet foretager et 8-tal
rundt om keglerne ved, at den ene kegle passeres på højre side og den anden kegle på
venstre.
Hvilken kegle der passeres først, afhænger af banens forløb. Hundeføreren holder sit
tempo, mens hunden afpasser sit tempo i drejningerne. Udgangssiden vil altid være
modsat indgangssiden.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Nej
ØECS
Almindelig gang
Nej
VH

Eksempler på fradrag:
1
Snus til kegle, let berøring af kegle (hver gang)
3
F regulerer tempoet/tøver, Kegle væltet af H eller F
10
F stopper op i øvelsen
H berører fristelser
Andet 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.
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102. Send over spring

Øvelsen kan forekomme to gange i ekspert- og championklassen.
Føreren må gerne løbe for at hjælpe hunden over springet og hurtig retur til
venstrepositionen.
Før springet sender føreren hunden over springet og fortsætter selv i en lige linje forbi
springet i en hastighed, så føreren holder sig på højde med hunden.
Hunden søger direkte tilbage til positionen efter at have sprunget.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Nej
ØEC
Almindelig gang (se dog tekst ovenfor)
Nej
VH

Eksempler på fradrag:
1
Snus til spring, let berøring af spring
3
Rammer spring
10
Afsæt på spring
Nedrivning af spring
H går over spring
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INDKALD

104. Indkald under gang

Øvelsen kan forekomme to gange på en bane.
Før skiltet og med dette på højre side giver føreren signal til hunden om at komme til
venstrepositionen, når føreren er i øvelsesområdet.
Indkaldet skal ske uden, at føreren ændrer tempo. Hunden skal nå at være i
venstreposition før næste øvelse.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Nej
ØECS
Almindelig gang
Nej
VH

Eksempler på fradrag:
1
3
10
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105. STOP - 90º højre om – STOP

2

1

Lige foran skiltet stopper teamet, og hunden sætter sig i venstreposition.
Hunden skal bevæge sig rundt sammen med føreren på ydersiden og sætte sig i
venstrepositionen, når vendingen er afsluttet.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Ja
ØEC
Almindelig gang
Nej
VH

Eksempler på fradrag:
1
H holder ikke position
3
10 H har ikke flyttet sig når F samler benene i 2. stop
H løfter ikke bagdel fra underlag
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2

106. STOP - 90º venstre om – STOP

1

Lige foran skiltet stopper teamet, og hunden sætter sig i venstreposition.
Hunden skal bevæge sig rundt sammen med føreren på ydersiden – evt. ved at bakke - og
sætte sig, når vendingen er afsluttet.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Ja
ØEC
Almindelig gang
Nej
VH

Eksempler på fradrag:
1
H holder ikke position
3
10 H har ikke flyttet sig når F samler benene i 2. stop
H løfter ikke bagdel fra underlag
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107. STOP - højre om - 1 skridt - kald på plads – STOP

2

1

Lige foran skiltet stopper teamet, og hunden sætter sig i venstreposition.
Hunden bliver siddende, mens føreren drejer til højre og føddernes samles.
Føreren tager derefter et skridt fremad og føddernes samles.
Hunden dirigeres til venstrepositionen, hvor den skal sætte sig, før der fortsættes til næste
øvelse.
Hunden skal blive siddende ved begge stop, indtil føreren har taget det afsluttende skridt
og dirigerer hunden til venstrepositionen.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Ja
ØEC
Almindelig gang
Nej
VH

Eksempler på fradrag:
1
3
10 H flytter sig før F har samlet ben
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108. STOP - venstre om - 1 skridt - kald på plads – STOP

2

Lige foran skiltet stopper teamet, og hunden sætter sig i venstreposition.

1

Hunden bliver siddende, mens føreren drejer/går til venstre ind foran hunden og fødderne
samles.
Føreren tager derefter et skridt fremad og føddernes samles.
Hunden dirigeres til venstrepositionen, hvor den skal sætte sig, før der fortsættes til næste
øvelse.
Hunden skal blive siddende ved begge stop, indtil føreren har taget det afsluttende skridt
og dirigerer hunden til venstrepositionen.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Ja
ØEC
Almindelig gang
Nej
VH

Eksempler på fradrag:
1
3
10 H flytter sig før F har samlet ben
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109. STOP - højre omkring – fremad

Lige foran skiltet stopper teamet, og hunden sætter sig i venstreposition.
Hunden skal bevæge sig rundt sammen med føreren på ydersiden og følge med fremad,
når vendingen er afsluttet.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Ja
ØECS
Almindelig gang
Nej
VH

Eksempler på fradrag:
1
H holder ikke position
3
10 H har ikke flyttet sig når F begynder at gå
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110. STOP - venstre omkring - fremad

Lige foran skiltet stopper teamet, og hunden sætter sig i venstreposition.
Hunden skal bevæge sig rundt sammen med føreren på indersiden - evt. ved at bakke - og
følge med fremad, når vendingen er afsluttet.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Ja
ØECS
Almindelig gang
Nej
VH

Eksempler på fradrag:
1
H holder ikke position
3
10 H har ikke flyttet sig når F begynder at gå
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111. STOP - højre omkring – STOP

2
1

2

1

Lige foran skiltet stopper teamet, og hunden sætter sig i venstreposition.
Hunden skal bevæge sig rundt sammen med føreren på ydersiden og sætte sig igen, når
vendingen er afsluttet.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Ja
ØEC
Almindelig gang
Nej
VH

Eksempler på fradrag:
1
H holder ikke position
3
10 H har ikke flyttet sig når F samler benene i 2. stop
H løfter ikke bagdel fra underlag
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112. STOP - venstre omkring – STOP

1
1

2

2

Lige foran skiltet stopper teamet, og hunden sætter sig i venstreposition.
Hunden skal bevæge sig rundt sammen med føreren på indersiden - evt. ved at bakke - og
sætte sig, når vendingen er afsluttet.
Højrehandling gennemføres også til venstre.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Ja
ØEC
Almindelig gang
Nej
VH

Eksempler på fradrag:
1
H holder ikke position
3
10 H har ikke flyttet sig når F samler benene i 2. stop
H løfter ikke bagdel fra underlag
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113. STOP - 1 skridt til højre – STOP

1

1

2

2

Lige efter skiltet, der passeres på højre side, stopper teamet, og hunden sætter sig. Med
højre ben træder føreren 1 skulderbredt skridt lige til højre (uden at ændre retning).
Hunden følger med (går sidelæns), holder sin venstreposition og sætter sig igen, når
føreren har samlet sine fødder.
Efter en kort pause fortsætter teamet til næste øvelse.
Bemærk, at retningen ikke ændres under øvelsen, og der fortsættes på en linje, der er en
skulderbredde til højre for den oprindelige linje.
Øvelsesområdet er 1 x 2 meter i denne øvelse, så hunden kan komme helt fri af skiltet før
sideskridtet.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Ja
ØEC
Almindelig gang
Nej
VH

Eksempler på fradrag:
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)
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114. STOP - 1 skridt til venstre – STOP

2

1
2

1

Lige efter skiltet, der passeres på venstre side, stopper teamet, og hunden sætter sig. Med
venstre ben træder føreren 1 skulderbredt skridt lige til venstre (uden at ændre retning).
Hunden følger med, holder sin venstreposition (går sidelæns) og sætter sig igen, når
føreren har samlet sine fødder.
Efter en kort pause fortsætter teamet til næste øvelse.
Bemærk, at retningen ikke ændres under øvelsen, og der fortsættes på en linje, der er et
skridt til venstre for den oprindelige linje.
Øvelsesområdet er 1 x 2 meter i denne øvelse, så hunden kan komme helt fri af skiltet før
sideskridtet.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Ja
ØEC
Almindelig gang
Nej
VH

Eksempler på fradrag:
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)
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115. STOP - sit foran - bagom – STOP

2

3

1

Før skiltet og med dette på højre side, stopper teamet, og hunden sætter sig i
venstrepositionen. Derefter dirigeres den ind foran, så den har front mod føreren. Hunden
skal sidde så tæt på føreren, at denne umiddelbart ville kunne klappe hunden på hovedet.
Hunden dirigeres derefter bagom rundt om føreren, mens føreren bliver stående.
Øvelsen afsluttes med hunden siddende i venstrepositionen.
Ved højrehandling skal hunden dirigeres til at sidde foran ved at hunden drejer venstre
rundt. Hunden dirigeres derefter bagom til højreposition.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Ja
ØEC
Almindelig gang
Nej
VH

Eksempler på fradrag:
1
3
F tripper på stedet
10 Hjælpeskridt
F flytter fødderne uanset retning
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116. STOP - sit foran - kort vej rundt – STOP

2

3

1

Før skiltet og med dette på højre side, stopper teamet, og hunden sætter sig i
venstrepositionen.
Derefter dirigeres den ind foran, så den har front mod føreren. Hunden skal sidde så tæt
på føreren, at denne umiddelbart ville kunne klappe hunden på hovedet.
Hunden dirigeres derefter den korte vej rundt til venstreposition, idet den holder sit hoved
mod føreren under hele drejningen (drejer bagdelen rundt).
Når hunden har sat sig, fortsætter teamet til næste øvelse.
Ved højrehandling skal hunden dirigeres til at sidde foran ved at hunden drejer venstre
rundt. Hunden dirigeres derefter den korte vej rundt til højreposition.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Ja
ØEC
Almindelig gang
Nej
VH

Eksempler på fradrag:
1
3
F tripper på stedet
10 Hjælpeskridt
F flytter fødderne uanset retning

81

117. Stå foran - bagom rundt

Før skiltet og med dette på højre side, dirigeres hunden ind foran, så den får front mod
føreren. Idet kommandoen afgives, stopper føreren sin gang fremad.
Hunden skal blive stående, så tæt på føreren, at denne umiddelbart ville kunne klappe
hunden på hovedet. Når hunden står stille med front mod føreren, er første del af øvelsen
udført.
Hunden dirigeres derefter bagom rundt om føreren, mens denne bliver stående.
Føreren må ikke flytte sig, før hunden er tilbage i venstreposition uden at sætte sig,
hvorefter teamet fortsætter fremad
Ved højrehandling skal hunden dirigeres til at stå foran ved at hunden drejer venstre rundt.
Hunden dirigeres derefter bagom til højreposition.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Ja
ØECS
Almindelig gang
Nej
VH

Eksempler på fradrag:
1
3
F tripper på stedet
10 Hjælpeskridt
F flytter fødderne uanset retning
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118. Stå foran - kort vej rundt

Før skiltet og med dette på højre side, dirigeres hunden ind foran, så den får front mod
føreren. Idet kommandoen afgives, stopper føreren sin gang fremad.
Hunden skal blive stående, så tæt på føreren, at denne umiddelbart ville kunne klappe
hunden på hovedet. Når hunden står stille med front mod føreren, er første del af øvelsen
udført.
Hunden dirigeres derefter den korte vej til venstrepositionen, mens denne bliver stående.
Føreren må ikke flytte sig, før hunden er tilbage i venstreposition uden at sætte sig.
Teamet fortsætter herefter fremad.
Ved højrehandling skal hunden dirigeres til at stå foran ved at hunden drejer venstre rundt.
Hunden dirigeres derefter den korte vej rundt til højreposition.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Ja
ØECS
Almindelig gang
Nej
VH

Eksempler på fradrag:
1
3
F tripper på stedet
10 Hjælpeskridt
F flytter fødderne uanset retning

83

119. STOP - dæk – sit

Før skiltet og med dette på højre side, stopper teamet, og hunden sætter sig i
venstrepositionen.
Føreren dirigerer hunden til at lægge sig ved ord og/eller håndtegn. Når hunden ligger,
dirigeres den til at sætte sig. Føreren dirigerer den til igen at følge med ved venstre side
indtil næste øvelse.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Ja
ØEC
Almindelig gang
Nej
VH

Eksempler på fradrag:
1
3
F tripper på stedet
10 F flytter fødderne uanset retning
H står imellem skiftene
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120. STOP - stå - gå rundt

Før skiltet og med dette på højre side, stopper teamet, og hunden sætter sig i
venstrepositionen.
Føreren dirigerer hunden til at stå.
Føreren går rundt om hunden, til føreren igen er i venstrepositionen og dirigerer hunden til
at følge med indtil næste øvelse.
Hunden fortsætter direkte fra stå.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Ja
ØECS
Almindelig gang
Nej
VH

Eksempler på fradrag:
1
3
Hvis forbenene flytter sig, betegnes det som uroligt i position
10 H flytter sig (4 poter)
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121. STOP - 1 skridt stå, 1 skridt sit, 1 skridt dæk

4

3

2

1

Før skiltet og med dette på højre side, stopper teamet, og hunden sætter sig. Føreren
tager et skridt fremad, hvor hunden følger med, hvorefter teamet stopper, hvor hunden
bliver stående stille. Herefter tages igen et skridt fremad sammen med hunden, teamet
stopper, og hunden sætter sig. Til sidst tages endnu et skridt fremad sammen med
hunden, teamet stopper, og hunden dækkes af. Det er valgfrit, hvilken fod der startes med,
men fødderne skal samles ved stop. Der fortsættes fremad direkte fra dæk.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Ja
ØEC
Almindelig gang
Nej
VH

Eksempler på fradrag:
1
3
F holder ikke samme afstand i skridt
10 H indtager forkerte positioner
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122. STOP - hund foran rundt – STOP

Før skiltet og med dette på højre side, stopper teamet, og hunden sætter sig i
venstrepositionen.
Hunden dirigeres til at gå over på førerens højre side ved at gå foran føreren, vende på
højre side med front mod føreren og sætte sig igen i højrepositionen
Teamet fortsætter med hunden i højreposition.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Ja
ØEC
Almindelig gang
Ja
VH

Eksempler på fradrag:
1
3
F tripper på stedet
10 F flytter fødderne uanset retning
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123. STOP - hund bagved rundt – STOP

Før skiltet og med dette på højre side, stopper teamet, og hunden sætter sig i
venstreposition.
Hunden dirigeres til at gå over på førerens højre side ved først at vende med front mod
føreren, derefter gå bagom og sætte sig igen i højrepositionen.
Teamet fortsætter med hunden i højreposition.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Ja
ØEC
Almindelig gang
Ja
VH

Eksempler på fradrag:
1
3
F tripper på stedet
10 F flytter fødderne uanset retning
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124. Springvand

Lige foran skiltet giver føreren signal til hunden, som skal dreje væk fra føreren med en
vending på 180°, mens føreren gennemfører en tilsvarende drejning væk fra hunden.
Teamet fortsætter derefter fremad i den modsatte retning og med hunden på modsat side.
Skiftet skal ske i en flydende bevægelse både hos hund og fører.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Nej
BJØECS
Almindelig gang
Ja
VH

Eksempler på fradrag:
1
3
Tøven i øvelsen
10 F stopper op i øvelsen
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125. To tyskervendinger

Før skiltet og med dette på højre side drejer føreren 180° rundt til venstre. Drejningen skal
foretages med en lille bue. Hunden skal fortsætte højre rundt om føreren og hurtigt
genoptage sin venstreposition. Føreren tager 1 2 - 3 skridt i den modsatte retning, før der
gennemføres endnu en vending på samme måde.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Nej
ØECS
Almindelig gang
Nej
VH

Eksempler på fradrag:
1
3
Tøven i øvelsen
10 F stopper op i øvelsen
Teamet tager mindre end 2 eller mere end 3 skridt mellem de to
vendinger
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126. Cirkel i gang omkring fører

Før skiltet og med dette på højre side giver føreren signal til hunden, som skal
gennemføre en cirkel på 360° ind foran og rundt om føreren, mens føreren fortsætter
fremad.
Føreren skal holde sit tempo mens hunden afpasser sin hastighed for hurtigt at komme
tilbage i positionen.
Hunden skal have afsluttet øvelsen, inden næste øvelsesområde nås.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Nej
ØECS
Almindelig gang
Nej
VH

Eksempler på fradrag:
1
F tager korte skridt/temposænkning
3
F laver lille sidestep
10 F stopper op i øvelsen
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127. 2 skridt baglæns - hunden bakker



0

1

2
Før skiltet og med dette på højre side giver føreren signal til hunden, at den skal bakke.
Føreren går mindst 2 tydelige skridt bagud, så hunden må bakke for at holde
venstrepositionen. Herefter fortsættes teamet fremad.
2 skridt markeres ved, at forreste ben løftes og sættes bag ved det andet 3 gange.
Fødderne samles hverken før eller efter retningsskiftet, ligesom hunden heller ikke
stoppes i dens bevægelser.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Nej
ØECS
Almindelig gang
Nej
VH

Eksempler på fradrag:
1
H bakker 45-89 grader skævt
H hopper baglæns på alle 4 ben
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
F stopper under udførelse
H ”bakker” 90+ grader skævt
H går sidelæns
F bakker for få skridt
H hopper baglæns på bagbenene
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
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128. (tidligere 211). STOP - gå fra (flyttes til øvet)

Før skiltet og med dette på højre side, stopper teamet, og hunden sætter sig i
venstrepositionen.
Når hunden har sat sig, dirigeres den til at blive siddende, mens føreren fortsætter til
næste øvelse, som skal være indkald.
Hunden skal sidde helt stille, indtil føreren dirigerer hunden til venstrepositionen.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Ja
ØECS
Almindelig gang
Nej
VH

Eksempler på fradrag:
1
3
H rykker sig lidt
10 H flytter sig (4 poter)
H rejser sig før signal
F stopper ikke
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129. (tidligere 212). Stå - gå fra (flyttes til øvet)

Før skiltet og med dette på højre side, stopper teamet, og hunden stopper uden at sætte
sig, hvorefter den dirigeres til at blive stående.
Hunden dirigeres til at blive stående stille, mens føreren fortsætter til næste øvelse, som
skal være indkald.
Hunden skal stå helt stille, indtil føreren dirigerer hunden til venstreposition.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Ja
ØECS
Almindelig gang
Nej
VH

Eksempler på fradrag:
1
3
Lettere trippen
10
H går før signal
F stopper ikke
Andet H må godt tage skridt for at holde balancen
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130. (tidligere 213). Dæk - gå fra (flyttes til øvet)

Før skiltet og med dette på højre side, stopper teamet, og hunden dirigeres direkte i dæk
uden at sætte sig.
Hunden dirigeres til at blive liggende, mens føreren fortsætter til næste øvelse, som skal
være indkald.
Hunden skal ligge helt stille, indtil føreren dirigerer hunden til venstreposition.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Ja
ØEC
Almindelig gang
Nej
VH

Eksempler på fradrag:
1
3
H rykker sig lidt
10 H flytter sig (4 poter)
H rejser sig før signal
F stopper ikke
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Ekspertklassen

96

200. STOP - spring - ro - spring - STOP

2 1
Teamet stopper i en passende afstand i forhold til springet, og hunden sætter sig. Hunden
dirigeres derefter til at springe uden, at føreren flytter sig. Efter springet skal hunden gøre
et kort stop i en, af føreren, selvvalgt position, før den springer tilbage og går direkte til
venstrepositionen (valgfri vej) og sætter sig i venstrepositionen.
Herfra fortsættes i banens retning, som altid vil være en anden end springretningen. Der
kan vendes til højre, venstre eller helt omkring.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Ja
EC
Almindelig gang
Nej
VH

Eksempler på fradrag:
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
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201. Dæk - bliv - alm. gang - indkald over spring

Teamet stopper i en passende afstand i forhold til springet, og hunden dirigeres i dæk
uden at sætte sig først. Hunden bliver liggende, mens føreren går forbi springet. Hunden
skal kaldes ind ud for en kegle, som skal stå 3-5 meter efter springet. Keglen skal stå cirka
1 meter til højre for ganglinjen ved venstrehandling, 1 meter til venstre for ganglinjen ved
højrehandling.

Hunden skal ligge helt stille, indtil føreren dirigerer hunden over springet og ind i
positionen.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Ja
EC
Almindelig gang
Nej
VH

Eksempler på fradrag:
1
Snus til spring, let berøring af spring
3
Rammer spring
10
Afsæt på spring
Nedrivning af spring
H går over spring
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202. Dæk - bliv - løb - indkald over spring

Teamet stopper i en passende afstand i forhold til springet, og hunden dirigeres i dæk
uden at sætte sig først. Hunden bliver i dæk, mens føreren løber forbi springet. Hunden
skal kaldes ind ud for en kegle, som skal stå 3-5 meter efter springet. Keglen skal stå cirka
1 meter til højre for ganglinjen ved venstrehandling, 1 meter til venstre for ganglinjen ved
højrehandling. Føreren ændrer hastighed til almindelig gang ved keglen.
Hunden skal ligge helt stille, indtil føreren dirigerer hunden over springet og ind i position.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Ja
EC
Almindelig gang
Nej
VH

Eksempler på fradrag:
1
Snus til spring, let berøring af spring
3
Rammer spring
10
Afsæt på spring
Nedrivning af spring
H går over spring
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203. Stå - bliv - indkald over spring

Teamet stopper i en passende afstand i forhold til springet, og hunden dirigeres direkte i
stå. Hunden bliver stående, mens føreren går forbi springet. Hunden skal kaldes ind ud for
en kegle, som skal stå 3-5 meter efter springet. Keglen skal stå cirka 1 meter til højre for
ganglinjen ved venstrehandling, 1 meter til venstre for ganglinjen ved højrehandling.
Hunden skal stå helt stille, indtil føreren dirigerer hunden over springet og ind i position.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Ja
EC
Almindelig gang
Nej
VH

Eksempler på fradrag:
1
Snus til spring, let berøring af spring
3
Rammer spring
10
Afsæt på spring
Nedrivning af spring
H går over spring
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204. Stå - bliv - løb - indkald over spring

Teamet stopper i en passende afstand i forhold til springet, og hunden dirigeres direkte i
stå. Hunden bliver stående, mens føreren løber forbi springet. Hunden skal kaldes ind ud
for en kegle, som skal stå 3-5 meter efter springet. Keglen skal stå cirka 1 meter til højre
for ganglinjen ved venstrehandling, 1 meter til venstre for ganglinjen ved højrehandling.
Føreren ændrer hastighed til almindelig gang ved keglen.
Hunden skal stå helt stille, indtil føreren dirigerer hunden over springet og ind i position.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Ja
EC
Almindelig gang
Nej
VH

Eksempler på fradrag:
1
Snus til spring, let berøring af spring
3
Rammer spring
10
Afsæt på spring
Nedrivning af spring
H går over spring
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205. STOP - gå hen og læg dig send i felt - dæk

Før skiltet og med dette på højre side drejer teamet med retning mod feltet og hunden
sætter sig. Hunden dirigeres fra siddende stilling til at løbe ud (max 5 meter) til feltet og
lægge sig med størstedelen af kroppen inden for feltet.
Føreren fortsætter derefter fremad på banen til næste øvelse, som skal være en
indkaldsøvelse. Ved mistet øvelse skal hunden dækkes af i feltet, før føreren går tilbage til
skiltet med ” STOP - send i felt - dæk”, før føreren fortsætter til indkaldsskiltet.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Ja
EC
Almindelig gang
Nej
VH

Eksempler på fradrag:
1
Ekstra dirigeringer mens H er i bevægelse (H på afveje og får ny dirigering)
3
H stopper én gang før den kommer i feltet.
H bakker ud i feltet (max halvdelen af vejen)
10
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
Andet 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
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206. STOP - stå - dæk

3 21

Før skiltet og med dette på højre side, stopper teamet og hunden sætter sig i
venstrepositionen.
Føreren kan dirigere hunden til at blive stående ved ord og/eller håndtegn.
Føreren dirigerer herefter hunden til at lægge sig uden, at den sætter sig først. Hunden
fortsætter direkte fra dæk.
Føreren må ikke flytte fødderne under øvelsen.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Ja
EC
Almindelig gang
Nej
VH

Eksempler på fradrag:
1
3
10 F flytter fødderne uanset retning
H laver skiftene i forkert rækkefølge
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207. STOP - stå - sit

3 2 1

Før skiltet og med dette på højre side, stopper teamet, og hunden sætter sig i
venstrepositionen.
Føreren kan dirigere hunden til at blive stående ved ord og/eller håndtegn.
Føreren dirigerer herefter hunden til at sætte sig
Føreren må ikke flytte fødderne under øvelsen.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Ja
EC
Almindelig gang
Nej
VH

Eksempler på fradrag:
1
3
10 F flytter fødderne uanset retning
H laver skiftene i forkert rækkefølge
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208. STOP - hent/bring

En spand eller lignende med fast hank og indhold skal placeres max fem meter fra
øvelsesområdet og over jordniveau på et lille bord eller lignende.
Før skiltet og med dette på højre side, stopper teamet, og hunden sætter sig. Hunden
dirigeres til at blive siddende, mens føreren henter eller afleverer en spand med et ikkespiseligt indhold. Hunden skal blive siddende, indtil føreren er returneret til positionen ved
siden af hunden, hvorefter teamet fortsætter til næste øvelse.
Mellem de to øvelser (hente og bringe) skal spanden holdes i hanken i valgfri hånd, og
hunden skal holde sin position.
Der skal følge en "bringe øvelse" umiddelbart efter en "hente øvelse".
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Ja
ECS
Almindelig gang
Nej
VH

Eksempler på fradrag:
1
3
H rykker sig lidt
10 H rejser sig før signal
F stopper ikke
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209. Stå - hent/bring

En spand eller lignende med fast hank og indhold skal placeres max fem meter fra
øvelsesområdet og over jordniveau på et lille bord e.l.
Før skiltet og med dette på højre side, stopper teamet, og hunden dirigeres til at blive
stående uden at sætte sig først. Hunden bliver stående, mens føreren henter eller
afleverer en spand med et ikke-spiseligt indhold.
Hunden skal blive stående stille, indtil føreren er returneret til positionen ved siden af
hunden, hvorefter teamet fortsætter til næste øvelse.
Mellem de to øvelser (hente og bringe) skal spanden holdes i hanken i valgfri hånd, og
hunden skal holde sin position.
Der skal følge en "bringe øvelse" umiddelbart efter en "hente øvelse".
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Ja
ECS
Almindelig gang
Nej
VH

Eksempler på fradrag:
1
3
Lettere trippen
10
H går før signal
F stopper ikke
Andet H må godt tage skridt for at holde balancen
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210. Dæk - hent/bring

En spand eller lignende med fast hank og indhold skal placeres max fem meter fra
øvelsesområdet og over jordniveau på et lille bord e.l.
Før skiltet og med dette på højre side, stopper teamet, og hunden dirigeres direkte i dæk
uden at sætte sig først. Hunden dirigeres til at blive liggende, mens føreren henter eller
afleverer en spand med et ikke-spiseligt indhold. Hunden skal blive liggende, indtil føreren
er returneret til positionen ved siden af hunden, hvorefter teamet fortsætter til næste
øvelse.
Mellem de to øvelser (hente og bringe) skal spanden holdes i hanken i valgfri hånd, og
hunden skal holde sin position.
Der skal følge en "bringe øvelse" umiddelbart efter en "hente øvelse".
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Ja
EC
Almindelig gang
Nej
VH

Eksempler på fradrag:
1
3
H rykker sig lidt
10 H rejser sig før signal
F stopper ikke

107

214. Stå under gang - gå rundt

Denne øvelse udføres, mens teamet bevæger sig fremad.
Før skiltet og med dette på højre side, og hunden gående i position dirigeres hunden til at
stå stille, mens føreren fortsætter i uændret tempo rundt om hunden.
Hunden dirigeres til at følge med direkte fra stå.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Ja
ECS
Almindelig gang
Nej
VH

Eksempler på fradrag:
1
3
H står først lige inden F er ud for den (180 grader)
Hvis forbenene flytter sig, betegnes det som uroligt i position
10
H flytter sig (4 poter)
F stopper op i øvelsen før til sidst
H står først efter F er forbi modsatte skulder
Andet H må godt tage skridt for at holde balancen
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215. 3 skridt baglæns - hunden bakker



1

3

0

2

Før skiltet og med dette på højre side, giver føreren signal til hunden, at den skal bakke.
Føreren går mindst 3 tydelige skridt bagud, så hunden må bakke for at holde
venstrepositionen. Herefter fortsættes teamet fremad.
3 skridt markeres ved, at forreste ben løftes og sættes bag ved det andet 4 gange.
Fødderne samles hverken før eller efter retningsskiftet, ligesom hunden heller ikke
stoppes i dens bevægelser.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Nej
EC
Almindelig gang
Nej
VH

Eksempler på fradrag:
1
H bakker 45-89 grader skævt
H hopper baglæns på alle 4 ben
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
F stopper under udførelse
H ”bakker” 90+ grader skævt
H går sidelæns
F bakker for få skridt
H hopper baglæns på bagbenene
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
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216. Stå foran - hund bak 1 længde - fremad

Før skiltet og med dette på højre side, dirigeres hunden ind foran, så den får front mod
føreren. Idet kommandoen afgives, stopper føreren sin gang fremad. Hunden skal blive
stående, så tæt på føreren, at denne umiddelbart ville kunne klappe hunden på hovedet.
Når hunden står stille med front mod føreren, er første del af øvelsen udført. Hunden
dirigeres derefter til at bakke mindst 1 hundelængde, mens føreren bliver stående.
Føreren må ikke flytte sig, før hunden igen er stoppet. Føreren går derefter fremad, og
tager hunden med, når denne passeres. Det er frit, om hunden går den korte vej eller
bagom føreren, men det skal ske i en flydende bevægelse og uden, at føreren stopper.
Ved højrehandling skal hunden dirigeres til at stå foran ved at hunden drejer venstre rundt.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Ja
ECS
Almindelig gang
Nej
VH

Eksempler på fradrag:
1
Enkelt stop i bakning
Bakker mellem 45-89 grader skævt
H hopper baglæns på alle 4 ben
3
Flere stop i bakning
10
F flytter fødderne uanset retning
H indtager anden position
H bakker 90+ grader skævt
H bakker under 1 H-længder
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
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217. Dobbelt 180o vending - højre rundt - venstre rundt

Før skiltet og med dette på højre side drejer føreren 180° rundt til højre.
Drejningen kan foretages med en lille bue.
Hunden skal følge føreren i venstreposition.
Føreren tager 2-3 skridt i den modsatte retning, før der gennemføres endnu en 180°
vending denne gang til venstre.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Nej
ECS
Almindelig gang
Nej
VH

Eksempler på fradrag:
1
3
Øvelsen udføres med en stor bue
10 F går baglæns for at tvinge H til at bakke rundt
F stopper op i øvelsen
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218. Dobbelt 180o vending - venstre rundt - højre rundt

Før skiltet og med dette på højre side, drejer føreren 180° rundt til venstre.
Drejningen kan foretages med en lille bue.
Hunden skal følge føreren i venstreposition.
Føreren tager 2-3 skridt i den modsatte retning, før der gennemføres endnu en 180°
vending denne gang til højre.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Nej
ECS
Almindelig gang
Nej
VH

Eksempler på fradrag:
1
3
Øvelsen udføres med en stor bue
10 F går baglæns for at tvinge H til at bakke rundt
F stopper op i øvelsen
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219. STOP - 2 skridt til højre - STOP

1

2

Lige efter skiltet, der passeres på højre side, stopper teamet, og hunden sætter sig i
venstreposition. Startende med højre ben træder føreren 2 sidestep lige til højre (uden at
ændre retning, og fører samler benene mellem hver step). Hunden følger med (går
sidelæns), holder sin venstreposition og sætter sig igen, når føreren stopper.
Efter en kort pause fortsætter teamet til næste øvelse. Bemærk at retningen ikke ændres
under øvelsen, og der fortsættes på en linje, der er to skulderbredder til højre for den
oprindelige linje.
Øvelsesområdet er 1 x 2 meter i denne øvelse, så hunden kan komme helt fri af skiltet før
sideskridtet.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Ja
BJØECS
Almindelig gang
Nej
V

Eksempler på fradrag:
1
H går 45-89 grader skævt
3
10 H sætter sig undervejs i sidestep
H har ikke flyttet sig når F samler benene 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)
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220. STOP - 2 skridt til venstre - STOP
(Kun højrehandling)

2

1

Lige efter skiltet, der passeres på venstre side, stopper teamet, og hunden sætter sig i
højrepositionen. Startende med venstre ben træder føreren 2 sidestep lige til venstre
(uden at ændre retning, og fører samler benene mellem hver step). Hunden følger med
(går sidelæns), holder sin højreposition og sætter sig igen, når føreren stopper.
Efter en kort pause fortsætter teamet til næste øvelse. Bemærk at retningen ikke ændres
under øvelsen, og der fortsættes på en linje, der er to skulderbredder til venstre for den
oprindelige linje.
Øvelsesområdet er 1 x 2 meter i denne øvelse, så hunden kan komme helt fri af skiltet før
sideskridtet.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Ja
ECS
Almindelig gang
Nej
H

Eksempler på fradrag:
1
H går 45-89 grader skævt
3
10 H sætter sig undervejs i sidestep
H har ikke flyttet sig når F samler benene 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)
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221. 2 skridt til højre
(Kun venstrehandling)

Lige efter skiltet, der passeres på højre side, træder teamet to skridt til højre. Startende
med højre ben træder føreren 2 sidestep lige til højre (uden at ændre retning og fører
samler benene mellem hver step). Hunden følger med (går sidelæns) og holder sin
venstreposition. Øvelsen er under gang og uden stop. Bemærk, at retningen ikke ændres
under øvelsen, og der fortsættes på en linje, der er to skulderbredder til højre for den
oprindelige linje.
Øvelsesområdet er 1 x 2 meter i denne øvelse, så hunden kan komme helt fri af skiltet før
sideskridtet.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Nej
ECS
Almindelig gang
Nej
V

Eksempler på fradrag:
1
H går 45-89 grader skævt
3
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)
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222. 2 skridt til venstre
(Kun højrehandling)

Lige efter skiltet, der passeres på venstre side, træder teamet to skridt til venstre.
Startende med venstre ben træder føreren 2 sidestep lige til venstre (uden at ændre
retning, og fører samler benene mellem hver step). Hunden følger med (går sidelæns),
holder sin højreposition. Øvelsen er under gang og uden stop. Bemærk, at retningen ikke
ændres under øvelsen, og der fortsættes på en linje, der er to skulderbredder til venstre
for den oprindelige linje.
Øvelsesområdet er 1 x 2 meter i denne øvelse, så hunden kan komme helt fri af skiltet før
sideskridtet.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Nej
ECS
Almindelig gang
Nej
H

Eksempler på fradrag:
1
H går 45-89 grader skævt
3
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)
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223. Hund snur ind mod fører

Før skiltet og med dette på højre side giver føreren signal til hunden, som skal
gennemføre en drejning på 360° imod føreren, mens føreren fortsætter fremad.
Drejningen skal ske i en flydende bevægelse hos hund.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Nej
EC
Almindelig gang
Nej
VH

Eksempler på fradrag:
1
3
F sætter farten ned
10 F stopper under udførelse
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224. Cirkel i gang om fører - 90° højre
(Kun højrehandling)

Lige foran skiltet, giver føreren signal til hunden, som under gang, skal gå en venstre cirkel
ind foran og rundt om føreren, mens føreren fortsætter i samme tempo, og laver en 90°
drejning til højre.
Førerens drejning må foretages med en lille bue.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Nej
ECS
Almindelig gang
Nej
H

Eksempler på fradrag:
1
3
10 F stopper op i øvelsen
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225. Cirkel i gang om fører - 90° venstre
(Kun venstrehandling)

Lige foran skiltet, giver føreren signal til hunden, som under gang, skal gå en højre cirkel
ind foran og rundt om føreren, mens føreren fortsætter i samme tempo, og laver en 90°
drejning til venstre.
Førerens drejning må foretages med en lille bue.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Nej
ECS
Almindelig gang
Nej
V

Eksempler på fradrag:
1
3
10 F stopper op i øvelsen
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226. Skift side bagved

Før skiltet, og med dette på højre side, giver føreren signal til hunden, som skal nedsætte
sin hastighed for at komme bagved og om på den anden side af føreren uden, at føreren
skal ændre hastighed.
Skiftet skal ske i en flydende bevægelse både hos hund og fører.
Hunden skal først sætte farten ned for at komme bagved og igen sætte farten op, når
skiltet er passeret. Højrehandling gennemføres også bagved føreren.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Nej
ECS
Almindelig gang
Nej
VH

Eksempler på fradrag:
1
3
F tøver
F laver lille sidestep
10 F laver stort sidestep
F stopper op i øvelsen
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227. 8 tal med sideskift bagved

SKIFT

Øvelsen består af 2 kegler, der placeres 2½-3 meter fra hinanden.
Teamet foretager et 8-tal rundt om keglerne, ved at den ene kegle passeres på højre side,
og den anden kegle på venstre. Midten krydses i alt tre gange. Idet midten krydses anden
gang, laves et sideskift bagom. Dette gøres under gang, hvor fører holder sit tempo.
Hvilken kegle der passeres først, afhænger af banens forløb. Føreren holder sit tempo,
mens hunden afpasser sit tempo i drejningerne. Udgangssiden vil altid være modsat
indgangssiden.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Nej
ECS
Almindelig gang
Ja
VH

Eksempler på fradrag:
1
3
F tøver
F laver lille sidestep ved sideskift
10 F stopper op i øvelsen
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INDKALD

228. Indkald til modsat side under gang

Øvelsen kan forekomme to gange på en bane.
Før skiltet, og med dette på højre side, giver føreren signal til hunden om at komme til
modsatte position af, hvad forrige øvelse startede med.
Indkaldet skal ske uden, at føreren ændrer tempo. Hunden skal nå at være i position før
næste øvelse.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Ja
ECS
Almindelig gang
Ja
VH

Eksempler på fradrag:
1
3
10
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229. Med sideskift

Øvelsen kan forekomme to gange på en bane.
Med sideskift er et ekstra skilt som kan placeres på bagved et af følgende skilte. Det
betyder at man starter øvelsen med hunden i fx venstreposition og afslutter øvelsen i
højreposition, eller omvendt.
200 Spring – ro – spring
208 STOP – Hent/bring
209 Stå – hent/bring
210 Dæk – Hent/bring
216 Stå foran – hund bak 1 længde – fremad
307 Stå foran – hund bak 3 længder – fremad
309 STOP – Dobbeltspring – ro – spring – STOP

Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Ja
ECS
Almindelig gang
Ja
VH

Eksempler på fradrag:
1
3
10
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230. (tidligere 103). STOP - bliv - indkald over spring
(flyttet fra øvet)

Teamet stopper i en passende afstand i forhold til springet, og hunden sætter sig i
venstrepositionen. Hunden bliver siddende, mens føreren går forbi springet. Hunden skal
kaldes ind ud for en kegle, som skal stå 3-5 meter efter springet. Keglen skal stå cirka 1
meter til højre for ganglinjen ved venstrehandling, 1 meter til venstre for ganglinjen ved
højrehandling.
Hunden skal sidde helt stille, indtil føreren dirigerer hunden over springet og ind i
positionen.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Ja
EC
Almindelig gang
Nej
VH

Eksempler på fradrag:
1
Snus til spring, let berøring af spring
3
Rammer spring
10
Afsæt på spring
Nedrivning af spring
H går over spring
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231. (tidligere 304). STOP - 1, 2 skridt baglæns - hund
bakker – STOP (flyttes til ekspert)


0

1

1

2

Før skiltet og med dette på højre side, stopper teamet, og hunden sætter sig. Føreren
giver signal til hunden, at den skal rejse sig og bakke mens føreren går et tydeligt skridt
baglæns, så hunden må bakke for at holde venstrepositionen, hvorefter hunden sætter sig
igen.
1 Føreren giver igen signal til, at hunden skal rejse sig og bakke, mens føreren går 2
tydelige skridt bagud, hvorefter hunden igen sætter sig, før teamet fortsætter fremad.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Ja
EC
Almindelig gang
Nej
VH

Eksempler på fradrag:
1
H bakker 45-89 grader skævt
H ude af position (over ½ meter til F)
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
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
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232. Stå - 90º højre om - Stå - 90º venstre om – Stå

3

2

1

Før skiltet og med dette på højre side, dirigerer føreren hunden til at stå. Føreren stopper,
idet kommandoen gives.
Hunden skal bevæge sig rundt til højre sammen med føreren på ydersiden – evt. ved at
bakke - og stå, når vendingen er afsluttet.
Hunden skal bevæge sig rundt til venstre sammen med føreren på ydersiden – evt. ved at
bakke - og stå, når vendingen er afsluttet.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Ja
ECS
Almindelig gang
Nej
VH

Eksempler på fradrag:
1
H holder ikke position
3
10 H har ikke flyttet sig når F samler benene i 2. stop
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233. Stå - 90º venstre om - Stå - 90º højre om – Stå

2

3

1

Før skiltet og med dette på højre side, dirigerer føreren hunden til at stå. Føreren stopper,
idet kommandoen gives.
Hunden skal bevæge sig rundt til venstre sammen med føreren på ydersiden – evt. ved at
bakke - og stå, når vendingen er afsluttet.
Hunden skal bevæge sig rundt til højre sammen med føreren på ydersiden – evt. ved at
bakke - og stå, når vendingen er afsluttet.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Ja
ECS
Almindelig gang
Nej
VH

Eksempler på fradrag:
1
H holder ikke position
3
10 H har ikke flyttet sig når F samler benene i 2. stop
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Championklassen

128

300. Skift side foran

Før skiltet, og med dette på højre side, giver føreren signal til hunden, som skal øge sin
hastighed for at komme foran og om på den anden side af føreren uden at denne stopper.
Skiftet skal ske i en flydende bevægelse både hos hund og fører.
Føreren skal holde en konstant hastighed under skiftet, mens hunden først skal sætte
farten op for at komme foran og igen sætte farten ned, når skiltet er passeret.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Ja
CS
Almindelig gang
Ja
VH

Eksempler på fradrag:
1
H går 45-89 grader skævt
3
F tøver
10 F laver sidestep
F stopper op i øvelsen
H går over 90 grader skævt
H drejer rundt om sig selv (cirkel)
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301. 90° Venstre - sideskift med kegle
(Kun venstrehandling)

Før skiltet, og med dette på højre side og hunden gående i venstreposition, dirigeres
hunden rundt om keglen, som står ca.1 m væk.
Hunden runder keglen med uret, mens føreren drejer 90° venstre om, inden føreren når
keglen. Hunden slutter i højreposition, og teamet fortsætter i banens retning.
Denne øvelse kan KUN startes med hunden i venstreposition.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Nej
CS
Almindelig gang
Ja
V

Eksempler på fradrag:
1
Snus til kegle, let berøring af kegle (hver gang)
3
Kegle væltet af H eller F
10 F eller H stopper op i øvelsen
H løber forkert vej om kegle
F sender H for sent
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302. 90° Højre - sideskift med kegle
(Kun højrehandling)

Før skiltet, og med dette på venstre side, og hunden gående i højreposition, dirigeres
hunden rundt om keglen, som står ca. 1 m væk.
Hunden runder keglen mod uret, mens føreren drejer 90° højre om, inden føreren når
keglen.
Hunden slutter i venstreposition, og teamet fortsætter i banens retning.
Denne øvelse kan KUN startes med hunden i højreposition.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Nej
CS
Almindelig gang
Ja
H

Eksempler på fradrag:
1
Snus til kegle, let berøring af kegle (hver gang)
3
Kegle væltet af H eller F
10 F eller H stopper op i øvelsen
H løber forkert vej om kegle
F sender H for sent
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303. Tunnel

Tunnelen kan være lige eller buet. Efter skiltet, med dette på højre side og i passende
afstand, sender føreren hunden gennem tunnelen og fortsætter selv i en lige linje forbi
tunnelen. Efter at øvelsesskiltet er passeret, må føreren gerne løbe for at hjælpe hunden
gennem tunnelen og holde sig på højde med hunden, der hurtigt skal vende tilbage til
venstrepositionen. Øvelsen skal ske i en flydende bevægelse både hos hund og fører.
Føreren løber den korteste vej uden at krydse hundens bane fra hunden er sendt til, at
hunden igen er i position.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Nej
C
Almindelig gang
Nej
VH

Eksempler på fradrag:
1
H går 45-89 grader skævt
3
10 F stopper op i øvelsen
H går over 90 grader skævt
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305. STOP - 1 skridt baglæns stå - 1 skridt baglæns sit 1 skridt baglæns dæk









Før skiltet og med dette på højre side, stopper teamet, og hunden sætter sig i
venstreposition. Teamet tager et skridt baglæns, hunden følger med, og der stoppes, hvor
hunden bliver stående stille. Herefter tages yderligere 1 skridt baglæns sammen med
hunden, teamet stopper, og hunden sætter sig i venstreposition. Til sidst tages et skridt
baglæns sammen med hunden, teamet stopper, og hunden dækker direkte.
Det er valgfrit, hvilken fod der startes med, men fødderne skal samles ved stop. Der
fortsættes fremad direkte fra dæk.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Ja
C
Almindelig gang
Nej
VH

Eksempler på fradrag:
1
H bakker 45-89 grader skævt
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
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
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306. STOP - 1 skridt baglæns stå - 2 skridt baglæns sit 3 skridt baglæns dæk







2



1

1

2

1

3

Før skiltet og med dette på højre side, stopper teamet, og hunden sætter sig i
venstreposition. Teamet tager et skridt baglæns, hunden følger, og der stoppes, hvor
hunden bliver stående stille. Herefter tages to skridt baglæns sammen med hunden, der
stoppes, og hunden sætter sig. Til sidst tages tre skridt baglæns sammen med hunden,
der stoppes og hunden dækkes af. Det er valgfrit, hvilken fod der startes med, men
fødderne skal samles ved stop. Der fortsættes fremad direkte fra dæk.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Ja
C
Almindelig gang
Nej
VH

Eksempler på fradrag:
1
H bakker 45-89 grader skævt
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
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
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307. Stå foran - hund bak 3 længder – fremad

Før skiltet, og med dette på højre side, dirigeres hunden ind foran, så den får front mod
føreren. Idet kommandoen afgives, stopper føreren sin gang fremad. Hunden skal blive
stående, så tæt på føreren, at denne umiddelbart ville kunne klappe hunden på hovedet.
Når hunden står stille med front mod føreren, er første del af øvelsen udført.
Hunden dirigeres derefter til at bakke mindst 3 hundelængder, mens føreren bliver
stående. Føreren må ikke flytte sig, før hunden igen er stoppet. Føreren går derefter
fremad og tager hunden med, når denne passeres. Det er frit, om hunden går den korte
vej eller bagom føreren, men det skal ske i en flydende bevægelse og uden, at føreren
stopper.
Ved højrehandling skal hunden dirigeres til at stå foran ved at hunden drejer venstre rundt.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Ja
C
Almindelig gang
Nej
VH

Eksempler på fradrag:
1
Enkelt stop i bakning
Bakker mellem 45-89 grader skævt
H hopper baglæns på alle 4 ben
3
Flere stop i bakning
10
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
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
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308. Send over 2 spring

Øvelsen består af 2 spring. I passende afstand sender føreren hunden over springene og
fortsætter selv den korteste vej forbi springene uden at krydse hundens bane i en
hastighed, så føreren holder sig på højde med hunden.
Føreren må gerne løbe for at hjælpe hunden over springene og hurtig retur til
venstrepositionen Hunden søger først tilbage til positionen efter at have sprunget begge
spring.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Nej
C
Almindelig gang (se dog tekst ovenfor)
Nej
VH

Eksempler på fradrag:
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
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309. STOP - Dobbeltspring - ro - spring – STOP

2
1
Teamet stopper i en passende afstand i forhold til springene, og hunden sætter sig.
Hunden dirigeres derefter til at springe over begge spring uden, at føreren flytter sig. Efter
springet skal hunden gøre et kort stop i en selvvalgt position, før den springer tilbage og
går direkte til venstrepositionen (valgfri vej) og sætter sig. Herfra fortsætter teamet i
banens retning, som altid vil være en anden end springretningen. Der kan vendes til højre,
venstre eller helt omkring.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Ja
C
Almindelig gang
Nej
VH

Eksempler på fradrag:
1
Snus til spring, let berøring af spring (hver gang)
3
Rammer spring (hver gang)
H stopper én gang imellem springene.
Flere dirigeringer (fx bakke H i position før tilbagekald)
10
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
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310. STOP - løb frem - indkald over 2 spring

Teamet stopper i en passende afstand i forhold til springene, og hunden sætter sig.
Hunden bliver siddende, mens føreren løber forbi springet. Hunden skal kaldes ind ud for
en kegle, som skal stå 3-5 meter efter springet. Keglen skal stå cirka 1 meter til højre for
ganglinjen ved venstrehandling, 1 meter til venstre for ganglinjen ved højrehandling..
Føreren ændrer hastighed til almindelig gang ved keglen.
Hunden skal sidde helt stille, indtil føreren dirigerer hunden over springene og ind i
position.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Ja
C
Almindelig gang (se dog tekst ovenfor)
Nej
VH

Eksempler på fradrag:
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 indkaldskeglen
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311. Stå - bliv - alm. gang - indkald over to spring

Teamet stopper i en passende afstand i forhold til springet, og hunden dirigeres til at blive
stående uden at sætte sig først. Hunden bliver stående, mens føreren går forbi 2 spring.
Hunden skal kaldes ind ud for en kegle, som skal stå 3-5 meter efter springet. Keglen skal
stå cirka 1 meter til højre for ganglinjen ved venstrehandling, 1 meter til venstre for
ganglinjen ved højrehandling.
Hunden skal stå helt stille, indtil føreren dirigerer hunden over springene og ind i position.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Ja
C
Almindelig gang
Nej
VH

Eksempler på fradrag:
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 indkaldskeglen
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312. Stå - bliv - løb - indkald over to spring

Teamet stopper i en passende afstand i forhold til springet, og hunden dirigeres til at blive
stående uden at sætte sig først. Hunden bliver stående, mens føreren løber forbi 2 spring.
Hunden skal kaldes ind ud for en kegle, som skal stå 3-5 meter efter springet. Keglen skal
stå cirka 1 meter til højre for ganglinjen ved venstrehandling, 1 meter til venstre for
ganglinjen ved højrehandling.
Hunden skal stå helt stille, indtil føreren dirigerer hunden over springene og ind i position.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Ja
C
Almindelig gang (se dog tekst ovenfor)
Nej
VH

Eksempler på fradrag:
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 indkaldskeglen.
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313. STOP - send frem – stå

Før skiltet og med dette på højre side drejer teamet med retning mod keglen, og hunden
sætter sig i venstrepositionen. Fra siddende stilling dirigeres hunden direkte ud (3-5 meter)
til en kegle og stå indenfor 1 meter fra keglen.
Hunden skal blive stående stille, mens føreren fortsætter til næste øvelse, som skal være
et indkald. Hunden skal stå helt stille, indtil føreren kalder.
Ved mistet øvelse skal hunden stilles ved keglen (i stå), før føreren går tilbage til skiltet
med ”Send frem - stå”, før føreren fortsætter til indkaldsskiltet.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Ja
CS
Almindelig gang
Nej
VH

Eksempler på fradrag:
1
Ekstra dirigeringer mens H er i bevægelse (H på afveje og får ny dirigering)
Snus til kegle, let berøring af kegle
3
H stopper én gang før den står ved keglen.
H bakker ud til keglen (max halvdelen af vejen)
10
F flytter fødderne uanset retning
H skifter position
H forlader position før F når øvelsesområde ved indkaldsskiltet
H udfører piruette før den står ved keglen
H stopper mere end en gang før den står ved keglen
Andet 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
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314. Dobbelt 8 tal med sideskift

SKIFT

SKIFT

Øvelsen kræver 4 kegler, der placeres 2,5 – 3,5 meter fra hinanden i en firkant.
I almindelig gang foretages et 8-tal rundt om første sæt af 8-tals kegler ved, at den ene
kegle passeres på højre side og den anden kegle på venstre. Hvilken kegle, der passeres
først, afhænger af banens forløb. 3. gang midten passeres udføres et sideskift bagved, så
hunden er på modsatte side. Herefter udføres endnu et 8 tal om det 2. sæt 8 tals kegler,
hvor midten passeres endnu 2 gange. Teamet fortsætter i banens retning. Midten
passeres således i alt 5 gange. Udgangssiden vil altid være modsat indgangssiden.
Hundeføreren holder sit tempo, mens hunden afpasser sit tempo i drejningerne og
sideskift, så den fastholder sin position.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Nej
CS
Almindelig gang
Ja
VH

Eksempler på fradrag:
1
Snus til kegle, let berøring af kegle (hver gang)
3
F laver lille sidestep ved sideskift
10 F stopper op i øvelsen
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315. Sit under gang - gå rundt

Denne øvelse udføres, mens teamet bevæger sig fremad.
Før skiltet, med dette på højre side, og hunden gående i position dirigeres hunden til at
sitte, mens føreren fortsætter i uændret tempo rundt om hunden. Hunden skal senest have
indtaget positionen, når føreren er nået om på den modsatte side.
Hunden dirigeres til at følge med direkte fra sit.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Ja
C
Almindelig gang
Nej
VH

Eksempler på fradrag:
1
3
H sætter sig først lige inden F er ud for den (180 grader)
Hvis forbenene flytter sig, betegnes det som uroligt i position
10 H flytter sig (4 poter)
F stopper op i øvelsen før til sidst
H sætter sig først efter F er forbi modsatte skulder
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316. Dæk under gang - gå rundt

Denne øvelse udføres, mens teamet bevæger sig fremad.
Før skiltet, med dette på højre side, og hunden gående i position dirigeres hunden til at
dække af uden at sætte sig først, mens føreren fortsætter i uændret tempo rundt om
hunden. Hunden skal senest have indtaget positionen, når føreren er nået om på den
modsatte side
Hunden dirigeres til at følge med direkte fra dæk.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Ja
C
Almindelig gang
Nej
VH

Eksempler på fradrag:
1
3
H dækker først lige inden F er ud for den (180 grader)
Hvis forbenene flytter sig, betegnes det som uroligt i position
10 H dækker (4 poter)
F stopper op i øvelsen før til sidst
H står først efter F er forbi modsatte skulder
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317. STOP - 3 sidestep højre - STOP
(Kun venstrehandling)

1

1

2

3

2

Lige efter skiltet, der passeres på højre side, stopper teamet, og hunden sætter sig i
venstrepositionen. Startende med højre ben træder føreren 3 sidestep lige til højre (uden
at ændre retning og fører samler benene mellem hver step). Hunden følger med (går
sidelæns), holder sin venstreposition og sætter sig igen, når føreren stopper. Efter en kort
pause fortsætter teamet til næste øvelse.
Bemærk, at retningen ikke ændres under øvelsen, og der fortsættes på en linje, der er tre
skulderbredder til højre for den oprindelige linje.
Øvelsesområdet er 1 x 2 meter i denne øvelse, så hunden kan komme helt fri af skiltet før
sideskridtet.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Ja
C
Almindelig gang
Nej
V

Eksempler på fradrag:
1
H går 45-89 grader skævt
3
10
H sætter sig undervejs i sidestep
H har ikke flyttet sig når F samler benene 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)
Andet Kort kunstpause ok
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318. STOP - 3 sidestep venstre - STOP

2

3
2

1
1

Lige efter skiltet, der passeres på venstre side, stopper teamet, og hunden sætter sig.
Startende med venstre ben træder føreren 3 sidestep lige til venstre (uden at ændre
retning og fører samler benene mellem hver step). Hunden følger med (går sidelæns),
holder sin højreposition og sætter sig igen, når føreren stopper. Efter en kort pause
fortsætter teamet til næste øvelse.
Bemærk, at retningen ikke ændres under øvelsen, og der fortsættes på en linje, der er tre
skulderbredder til højre for den oprindelige linje.
Øvelsesområdet er 1 x 2 meter i denne øvelse, så hunden kan komme helt fri af skiltet før
sideskridtet.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Ja
C
Almindelig gang
Nej
H

Eksempler på fradrag:
1
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)
Andet Kort kunstpause ok
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319. 3 sidestep højre
(Kun venstrehandling)

1

2

3

Lige efter skiltet, der passeres på højre side, tages tre sidestep til højre, hvorefter der
fortsættes i banens retning. Startende med højre ben træder føreren 3 sidestep lige til
højre (uden at ændre retning og fører samler benene mellem hver step). Hunden følger
med (går sidelæns), holder sin venstreposition. Bemærk, at retningen ikke ændres under
øvelsen, og der fortsættes på en linje, der er tre skulderbredder til højre for den oprindelige
linje.
Øvelsesområdet er 1 x 2 meter i denne øvelse, så hunden kan komme helt fri af skiltet før
sideskridtet.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Ja
C
Almindelig gang
Nej
V

Eksempler på fradrag:
1
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)
Andet Kort kunstpause ok
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320. 3 sidestep venstre
(Kun højrehandling)

3

2

1

Lige efter skiltet, der passeres på venstre side, tages tre sidestep til venstre, hvorefter der
fortsættes i banens retning. Startende med venstre ben træder føreren 3 sidestep lige til
venstre (uden at ændre retning, og fører samler benene mellem hver step). Hunden følger
med (går sidelæns) og holder sin position. Bemærk, at retningen ikke ændres under
øvelsen, og der fortsættes på en linje, der er tre skulderbredder til venstre for den
oprindelige linje.
Øvelsesområdet er 1 x 2 meter i denne øvelse, så hunden kan komme helt fri af skiltet før
sideskridtet.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Ja
C
Almindelig gang
Nej
H

Eksempler på fradrag:
1
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)
Andet Kort kunstpause ok
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2

321. STOP - 90o venstre om stå - 90o venstre om sit - 90o
venstre om dæk

1
3

4
Lige foran skiltet stopper teamet, og hunden sætter sig i venstreposition.
Teamet drejer 90o sammen til venstre, hvor hunden bliver stående, når vendingen er
afsluttet.
Teamet drejer yderligere 90o sammen til venstre, hvor hunden sætter sig i venstreposition,
når vendingen er afsluttet.
Teamet drejer igen 90o sammen til venstre, og hunden lægger sig, når vendingen er
afsluttet.
Teamet fortsætter herefter i ny retning til næste øvelse, hunden skal gå med direkte fra
dæk.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Ja
C
Almindelig gang
Nej
VH

Eksempler på fradrag:
1
H går 45-89 grader skævt
3
10 H indtager forkerte positioner
F tager ekstra skridt
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322. STOP - 90o højre om stå - 90o højre om sit - 90o
højre om dæk

2
1

4

3

Lige foran skiltet stopper teamet, og hunden sætter sig i venstreposition.
Teamet drejer 90o sammen til højre, hvor hunden bliver stående, når vendingen er
afsluttet.
Teamet drejer yderligere 90o sammen til højre, hvor hunden sætter sig i venstreposition,
når vendingen er afsluttet.
Teamet drejer igen 90o sammen til højre, og hunden lægger sig, når vendingen er
afsluttet.
Teamet fortsætter herefter i ny retning til næste øvelse, hunden skal gå med direkte fra
dæk.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Ja
C
Almindelig gang
Nej
VH

Eksempler på fradrag:
1
H går 45-89 grader skævt
3
10 H indtager forkerte positioner
F tager ekstra skridt
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323. Sideskift mellem førers ben

Denne øvelse udføres, mens teamet bevæger sig fremad.
Før skiltet, med dette på højre side, og hunden gående i position dirigeres hunden til at
skifte side mellem førerens ben. Føreren må sætte tempoet ned, stoppe og eventuelt løfte
det ene ben under sideskiftet.
Når hunden har skiftet side, fortsætter teamet fremad.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Nej
CS
Almindelig gang
Ja
VH

Eksempler på fradrag:
1
H går 45-89 grader skævt
3
H tøver ved sideskiftet
10 H stopper helt op under sideskiftet
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324. Stå – 1 skridt baglæns stå – 1 skridt til venstre stå
– 1 skridt fremad stå – 1 skridt til højre stå

4

1 5

4

3

2

Før skiltet og med dette på højre side, dirigerer føreren hunden til at stå. Føreren stopper,
idet kommandoen gives.
Teamet tager et skridt baglæns, hunden følger med, og der stoppes, hvor hunden bliver
stående stille.
Med venstre ben træder føreren 1 skulderbredt skridt lige til venstre (uden at ændre
retning).
Hunden følger med, holder sin venstreposition (går sidelæns) og bliver stående stille, når
føreren har samlet sine fødder.
Teamet tager sammen et skridt fremad, hvorefter de stopper, og hunden står.
Med højre ben træder føreren 1 skulderbredt skridt lige til højre (uden at ændre retning).
Hunden følger med (går sidelæns), holder sin venstreposition og bliver stående stille, når
føreren har samlet sine fødder.
Efter en kort pause fortsætter teamet til næste øvelse.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Ja
CS
Almindelig gang
Nej
VH

Eksempler på fradrag:
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)
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
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325. Dobbelt synkron højre om

Før skiltet og med dette på højre side giver føreren signal til hunden, som skal dreje ind
imod føreren med en vending på 180°, mens føreren gennemfører en tilsvarende drejning
væk fra hunden.
Skiftet skal ske i en flydende bevægelse både hos hund og fører.
Føreren tager 2-3 skridt i den modsatte retning, før der gennemføres endnu en 180°
synkronvending til højre.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Nej
CS
Almindelig gang
Nej (men der skiftes side 2 gange under udførelsen)
VH

Eksempler på fradrag:
1
3
Tøven i øvelsen
10 F stopper op i øvelsen
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326. Dobbelt synkron venstre om

Før skiltet og med dette på højre side giver føreren signal til hunden, som skal dreje væk
fra føreren med en vending på 180°, mens føreren gennemfører en tilsvarende drejning
ind imod hunden.
Skiftet skal ske i en flydende bevægelse både hos hund og fører.
Føreren tager 2-3 skridt i den modsatte retning, før der gennemføres endnu en 180°
synkronvending til venstre.
Stationært
Klasser
Tempo
Sideskift
Position

Nej
CS
Almindelig gang
Nej (men der skiftes side 2 gange under udførelsen)
VH

Eksempler på fradrag:
1
3
Tøven i øvelsen
10 F stopper op i øvelsen
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