
Rally Øvelsesbeskrivelser 2020 - oversigt 
[Titel]   

Nr. 1-99 Begynderklasse, 100-199 i Øvet klasse, 200-299 i Ekspertklasse og 300-399 i Championklasse. 
* = skiltet må anvendes to gange. ** = stationært skilt. 

 

 

Nr. Skilt Beskrivelse 

1 
 
 

 

Start. Skiltet markerer start af banen. Før skiltet og med dette på højre side 
stiller føreren sig med hunden i ro 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.  

2 

 

Mål. 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” 

3* 

 

Højre sving. Lige foran skiltet drejer teamet 90° til højre. Drejningen skal 
foretages med en lille bue. 

4* 

 

Venstre sving. Lige foran skiltet drejer teamet 90° til venstre. 
Drejningen skal foretages med en lille bue. 

5* 

 

270°Højre rundt. Lige foran skiltet drejer teamet 270° rundt til højre. Drejningen 
skal foretages med en lille bue. 
 

6* 

 

270º Venstre rundt. Lige foran skiltet drejer teamet 270° rundt til venstre. 
Drejningen skal foretages med en lille bue. 

7* 

 

Diagonalt højre. Lige foran skiltet drejes diagonalt mod højre. Teamet går i en 
lige linje mod næste øvelse. 
 

8* 

 

Diagonalt venstre. Lige foran skiltet drejes diagonalt mod venstre.  
Teamet går i en lige linje mod næste øvelse.  
 

9* 

 

225° Højre rundt. Lige foran skiltet drejer føreren 225° højre rundt.  
Drejningen skal foretages med en lille bue.  
 

10* 

 

225° venstre rundt. Lige foran skiltet drejer føreren 225° venstre rundt.  
Drejningen skal foretages med en lille bue. 

11* 

 

Højre omkring. Lige foran skiltet drejer teamet 180° rundt til højre.  
Drejningen skal foretages med en lille bue. 

12* 

 

Venstre omkring. Lige foran skiltet drejer teamet 180° rundt til venstre.  
Drejningen skal foretages med en lille bue. 
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13 

 

Tyskervending. 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. 

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.  
 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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.  

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”.  

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”.  
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23* 

 

Almindelig gang. 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. 

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. 

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. 

26 

 

Højre spiral. 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. 

27 

 

Venstre spiral. 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. 

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. 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. 

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. 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. 

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. 
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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. 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. 

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. 

33** 

 

Sit foran - hund bagom rundt – STOP. 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. 

34** 

 

Sit foran - hund kort vej rundt – STOP. 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 højreposition.
  

35** 

 

STOP - 1, 2, 3 skridt fremad – STOP. 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. 
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36** 

 

Sit foran - 1, 2, 3 skridt bagud. 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. 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. Hunden dirigeres til venstrepositionen (valgfri vej rundt om 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. 

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. 

38** 

 

STOP - løb fremad fra sit.Før skiltet og med dette på højre side, stopper teamet, 
hvor hunden sætter sig i venstrepositionen. Føreren må godt sænke 
hastigheden gradvist inden stoppet. 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”. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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.  
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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. 

47 

 

1 skridt baglæns - hunden bakker. 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. 

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. Første kegle skal altid passeres 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.  

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. 

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.  

103** 

 

STOP - bliv - indkald over spring. Før skiltet og med dette på højre side stopper 
teamet, og hunden sætter sig i venstrepositionen. Hunden bliver siddende, mens 
føreren går forbi springet. Næste øvelse skal være indkald, som skal stå 3-5 
meter efter springet, hvor dirigeres hunden over springet ind i venstreposition. 
Ved mistet øvelse skal hunden stilles før springet (i sit), før føreren fortsætter til 
indkaldsskiltet. 

104* 

 

Indkald under gang. 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. 

105** 

 

STOP - 90º højre om – STOP. 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. 

106** 

 

STOP - 90º venstre om – STOP. 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. 
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107** 

 

STOP - højre om - 1 skridt - kald på plads – STOP. Lige foran skiltet stopper 
teamet, og hunden sætter sig i venstreposition. Hunden bliver siddende, mens 
føreren drejer til højre. 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. 

108** 

 

STOP - venstre om - 1 skridt - kald på plads – STOP. Lige foran skiltet stopper 
teamet, og hunden sætter sig i venstreposition. Vendingen sker ind foran 
hunden. Efter at være vendt, tager føreren et stort skridt og benene samles, før 
hunden dirigeres til venstrepositionen, hvor den sætter sig, før der fortsættes til 
næste øvelse. Hunden skal blive siddende ved første stop, indtil føreren har 
taget det afsluttende skridt og kaldt på den. 

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. 

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.  

111** 

 

STOP - højre omkring – STOP. 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. 

112** 

 

STOP - venstre omkring – STOP. 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. 

113** 

 

STOP - 1 skridt til højre – STOP. 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. 

114** 

 

STOP - 1 skridt til venstre – STOP. 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. 

115** 

 

STOP - sit foran - bagom – STOP. 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. 
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116** 

 

STOP - sit foran - kort vej rundt – STOP. 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. 

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. 

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. 

119** 

 

STOP - dæk – sit. Før skiltet og med dette på højre side, stopper teamet, og 
hunden sætter sig i højrepositionen. 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. 

120** 

 

STOP - stå - gå rundt. Før skiltet og med dette på højre side, stopper teamet, og 
hunden sætter sig i højrepositionen. 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.  

121** 

 

STOP - 1 skridt stå, 1 skridt sit, 1 skridt dæk. 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. 

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. 

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. 
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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. 

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 - 3 skridt i den modsatte retning, før der gennemføres endnu en 
vending på samme måde. 

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.  

127 

 

2 skridt baglæns - hunden bakker. 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. 

200** 

 

STOP - spring - ro - spring – STOP. 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.  

201** 

 

Dæk - bliv - alm. gang - indkald over spring. Før skiltet og med dette på højre 
side, stopper teamet, og hunden dirigeres i dæk uden at sætte sig først. Hunden 
bliver liggende, mens føreren går forbi springet. Næste øvelse skal være 
indkald, som skal stå 3-5 meter efter springet, hvor hunden dirigeres ind over 
springet og direkte ind i position. Ved gentagelse pga. mistet øvelse skal hunden 
dækkes af før springet, før føreren fortsætter til indkaldsskiltet. 

202** 

 

Dæk - bliv - løb - indkald over spring. Før skiltet og med dette på højre side, 
stopper teamet, og hunden dirigeres i dæk uden at sætte sig først. Hunden 
bliver i dæk, mens føreren løber forbi springet. Næste øvelse er indkald, som 
skal stå 3-5 meter efter springet, hvor hunden dirigeres ind over springet og 
direkte ind i position. Føreren ændrer hastighed til almindelig gang ved 
indkaldsskiltet. Ved gentagelse pga. mistet øvelse skal hunden dækkes af før 
springet, før føreren fortsætter til indkaldsskiltet. 

203** 

 

Stå - bliv - indkald over spring. Før skiltet og med dette på højre side, stopper 
teamet, og hunden dirigeres direkte i stå. Hunden bliver stående, mens føreren 
går forbi springet. Næste øvelse skal være indkald, som skal stå 3-5 meter efter 
springet. Hunden dirigeres ind over springet og direkte ind i position. Ved 
gentagelse pga. mistet øvelse skal hunden stilles i stå før springet, før føreren 
fortsætter til indkaldsskiltet. 

204** 

 

Stå - bliv - løb - indkald over spring. Før skiltet og med dette på højre side, 
stopper teamet, og hunden dirigeres direkte i stå. Hunden bliver stående, mens 
føreren løber forbi springet. Næste øvelse skal være indkald, som skal stå 3-5 
meter efter springet. Hunden dirigeres ind over springet og direkte ind i position. 
Føreren ændrer hastighed til almindelig gang ved indkaldsskiltet. Ved 
gentagelse pga. mistet øvelse skal hunden stilles i stå før springet, før føreren 
fortsætter til indkaldsskiltet. 
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205** 

 

STOP - gå hen og læg dig. 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 ”Gå hen og læg dig”, før 
føreren fortsætter til indkaldsskiltet. 

206** 

 

STOP - stå – dæk. Før skiltet og med dette på højre side, stopper teamet og 
hunden sætter sig i højrepositionen. 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.  

207** 

 

STOP - stå – sit. Før skiltet og med dette på højre side, stopper teamet, og 
hunden sætter sig i højrepositionen. 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. 

208** 

 

STOP - hent/bring. En spand eller lignende med fast hank og indhold skal 
placeres et par 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 ikke-spiseligt 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". 

209** 

 

Stå - hent/bring. En spand eller lignende med fast hank og indhold skal placeres 
et par 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".  

210** 

 

Dæk - hent/bring. En spand eller lignende med fast hank og indhold skal 
placeres et par 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".
  

211** 

 

STOP - gå fra. 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.  

212** 

 

Stå - gå fra. 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. 
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213** 

 

Dæk - gå fra. 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. 

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. 

215 

 

3 skridt baglæns - hunden bakker. 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. 

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 højre eller venstre om, 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. 

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. 

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. 

219** 

 

219. STOP - 2 skridt til højre – STOP (Kun venstrehandling). 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. 

220** 

 

STOP - 2 skridt til venstre – STOP (Kun højrehandling). 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.  

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. 
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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. 

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. 

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 skal foretages med en lille bue og ikke på 
stedet. 

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 skal foretages med en lille bue og ikke på 
stedet. 

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. 

227 

 

8 tal med sideskift bagved. 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. 

228* 

 

Indkald til modsat side under gang. 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. 

229* 

 

Med sideskift er et ekstra skilt som kan placeres på 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  

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. 
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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 denne når keglen. Hunden slutter i højreposition, 
og teamet fortsætter i banens retning. 

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 denne når keglen.  
Hunden slutter i venstreposition, og teamet fortsætter i banens retning. 

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. 

304** 

 

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

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. 

306** 

 

STOP - 1 skridt baglæns stå - 2 skridt baglæns sit - 3 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, 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. 

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 højre eller venstre om, 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. 
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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. Når begge spring er gennemført, dirigeres 
hunden i venstrepositionen, og teamet fortsætter til den næste øvelse. 

309** 

 

STOP - Dobbeltspring - ro - spring – STOP. Teamet stopper i en passende 
afstand i forhold til springet, 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. 

310** 

 

STOP - løb frem - indkald over 2 spring.  

Før skiltet og med dette på højre side stopper teamet, og hunden sætter sig. 

Hunden bliver siddende, mens føreren løber forbi springet. Næste øvelse er et 

indkald, som skal stå 3-5 meter efter springet, her dirigeres hunden over 

springene ind i venstreposition. Føreren ændrer hastighed til almindelig gang 

ved indkaldsskiltet. Ved mistet øvelse skal hunden stilles før springet (i sit), før 

føreren fortsætter til indkaldsskiltet. 

311** 

 

Stå - bliv - alm. gang - indkald over to spring. Før skiltet og med dette på højre, 
stopper teamet, og hunden dirigeres til at blive stående uden at sætte sig først. 
Hunden bliver stående, mens føreren går forbi 2 spring. Næste øvelse er et 
indkald, som skal stå 3-5 meter efter sidste spring, hvor hunden dirigeres ind 
over springene, direkte ind i venstreposition. Ved mistet øvelse skal hunden 
stilles før springene (i stå), før føreren fortsætter til indkaldsskiltet. 

312** 

 

Stå - bliv - løb - indkald over to spring. 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 løber forbi 2 spring. Næste øvelse er et 
indkald, som skal stå 3-5 meter efter sidste spring, her dirigeres hunden over 
springene ind i venstreposition. Føreren ændrer hastighed til almindelig gang 
ved indkaldsskiltet. Ved mistet øvelse skal hunden stilles før springene (i stå), 
før føreren fortsætter til indkaldsskiltet. 

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 (ca. 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. 

314 

 

Dobbelt 8 tal med sideskift. 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 retningen. 
Hundeføreren holder sit tempo, mens hunden afpasser sit tempo i drejningerne 
og sideskift, så den fastholder sin position. 

315** 

 

Sit under gang - gå rundt. Denne øvelse udføres, mens teamet bevæger sig 
fremad. Før skiltet og med dette på højre side, dirigerer føreren hunden til at 
sætte sig. Føreren fortsætter i samme tempo rundt om hunden, idet der drejes 
ind foran den siddende hund.  
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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 dirigeres til at følge med direkte fra 
dæk. 

317** 

 

STOP - 3 sidestep højre – STOP (Kun venstrehandling). 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 stop. 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. Kan kun udføres med hunden 

på venstre side. 

318** 

 

STOP - 3 sidestep venstre - STOP (Kun højrehandling) Lige efter skiltet, der 
passeres på venstre side, stopper teamet, og hunden sætter sig. 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 
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. Kan kun udføres med hunden på venstre side. 

319 

 

3 sidestep højre (Kun venstrehandling). 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. Kan kun udføres med hunden på venstre side. 

320 

 

3 sidestep venstre (Kun højrehandling). 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. 

321** 

 

STOP - 90o venstre om stå - 90o venstre om sit - 90o venstre om dæk. Lige foran 
skiltet stopper teamet, og hunden sætter sig i venstreposition. Hunden skal 
bevæge sig rundt (evt. bakke) sammen med føreren på ydersiden og bliver 
stående, når vendingen er afsluttet. Teamet drejer yderligere 90o sammen, hvor 
hunden sætter sig i venstreposition, når vendingen er afsluttet. Teamet drejer 
igen 90o sammen, og hunden lægger sig, når vendingen er afsluttet. 

 
 
 


