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SIRIUS JUNIOR STJERNE BEGYNDER (SISJB) 
Øvelsesbeskrivelse og prøveaflæggelse 

 

FORMÅL 
 
”Sirius Junior Stjerne” er et træningsforløb, der er tilgængeligt for hunde i alderen 9 – 18 måneder, og som 

har til formål at fastholde de gode træningsaktiviteter samt at fortsætte opbygning af relationen mellem 

unghunden og ejer. Forløbet bygger videre på de færdigheder, som hunden kan have erhvervet sig, hvis den 

har deltaget på Sirius Stjernehvalp-forløbet – men deltagelse i hvalpeforløbet er ikke et adgangsgivende krav 

for at kunne deltage i Sirius Junior Stjerne. 

 
BETINGELSER FOR PRØVEDELTAGELSE 
 

Denne disciplin er for juniorer af alle racer, med og uden FCI-stambog. 

 

Er din hund ikke "født" med en FCI-stambog, f.eks. fordi den er en blanding af to racer, eller har en stamtavle 

fra en organisation, som ikke er anerkendt af FCI, kan den få et startnummer, som registreres i DKK´s system 

uden anførelse af race. Et DKK-startnummer gælder hele hundens levetid og er gældende for alle 

hundesportsdiscipliner i DKK-regi. 

 

Minimumsalder ved prøvedeltagelse er 9 måneder. Hvalpen må maksimalt være 18 måneder gammel på 

tidspunktet for prøvedeltagelse, regnet pr. dato for fødsel.  

Prøven skal være gennemført og afleveret til bedømmelse senest dagen før, hvalpen fylder 18 måneder. 

 

ØVELSESBESKRIVELSE  
 
1) TARGET 
1a) Hunden indtager og fastholder en ”snude” eller ”hagetarget” til førerens hånd i mindst 5 sekunder. 
1b) Hunden løber mindst 5 meter ud til en valgfri target, sætter en eller begge forpoter på target, og 
fastholder positionen i mindst 5 sekunder. Hvad man vælger som target, er valgfrit. 
 
2) BLIV 
Hunden indtager position, og fører bevæger sig væk fra hunden (mindst 5 meter). Hunden fastholder 
positionen i mindst 10 sekunder. Der må ikke bruges en rekvisit til øvelsen. 
 
3) INDKALD 
Denne øvelse skal udføres udendørs. Der må gerne være en hjælper til at holde hunden. Hunden skal kaldes 
ind fra mindst 10 meters afstand. Hunden skal afslutte maksimalt ½ meter fra føreren. Hunden kan også 
afslutte formelt med en plads eller foran/front, hvis det ønskes. 
 
4) BAKKE 
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Hunden skal vise, at den kan bakke 2 ”hundelængder”. 1 hundelængde er afstanden mellem hundens 
forpoter og bagpoter. Der må ikke bruges en rekvisit, som hunden bakker hen til. Føreren må ikke gå med 
hunden under dennes bevægelse. 
 
5) VARIATION/GENERALISERING 
1 øvelse (den samme) vises på: 
• 3 forskellige underlag (f.eks. græs, grus, asfalt, fliser, plastic, linoleumsgulv) 
• 3 forskellige miljøer (f.eks. inde, ude, under et halvtag, i en butik, ved en byggeplads) 
• Følgende 3 førerpositioner: mindst 3 meter afstand til fører, bagved fører, fører sidder ned. 
Dvs. at der i denne øvelse skal vises 9 forskellige klip med fokus på hvert kriterie i de enkelte kategorier. Det 
er den samme øvelse, der vises i alle kategorier igennem hele øvelse 5. 
Hvis du har deltaget i Stjernehvalp, bør disse øvelser ikke være gentagelser af øvelse 5 i Stjernehvalp- 
prøven. 
 
6) SØGEØVELSE 
Søgeøvelsen kan vises enten med godbidder eller legetøj, alternativt må der vises et nose work-søg, et spor 
eller en DKK-næseprøve-øvelse. 
Søgeøvelsen vises med godbidder eller legetøj. Hunden viser, at den selvstændigt kan søge efter godbidder 
eller legetøj i mindst 30 sekunder. Hunden må gerne se, at godbidder/legetøj bliver lagt ud. Hvis man vælger 
legetøj, er det ikke et krav, at hunden returnerer med genstanden. 
Der må gerne vises et nose work-søg, et spor eller en DKK-næseprøve-øvelse. Hvis man vælger en DKK-
næseprøve-øvelse bortfalder reglen om mindst 30 sekunder. Hunden må gerne se den korrekte 
pind/genstand blive lagt ud – det er førerens ansvar, at hunden søger og ikke ”henter den korrekte pind på 
synet”. Pindene må gerne ligge på en række, en bunke, eller en spredt bunke. Hunden behøver ikke hente 
genstand, men skal kunne påvise den. Der skal være mindst 6 pinde ud over den pind med afsat førerfært. 
Det skal være tydeligt for bedømmer, at hunden påviser den korrekte genstand. 
 
7) SIGNALER 
4 forskellige typer adfærd vises under øvelsen ”signaler”: 
• 2 typer adfærd på verbale signaler – disse 2 øvelser vises på lyd/verbalt signal. Hvis øvelsen er med en 
rekvisit, skal det være tydeligt, at hunden igangsætter adfærden på det verbale signal og ikke på synet af 
rekvisitten. 
• 2 typer adfærd på visuelle signaler – disse 2 øvelser vises på håndtegn alene. 
Hvis du har deltaget i Stjernehvalp, bør disse øvelser ikke være gentagelser af øvelse 7 i Stjernehvalp- 
prøven. 
 
8) BALJEØVELSE (ELEFANT-ØVELSE) 
Hunden sætter forpoter eller bagpoter op på valgfri target/balje/rekvisit. Hunden skal vise en komplet 
rotation enten med eller mod uret (hvis forpoterne er på baljen skal bagpoterne gå mindst en gang rundt om 
target/balje/rekvisit). Føreren kan stå stille, mens hunden bevæger sig, eller fører kan vælge at vise øvelsen i 
plads eller ved fod, hvor hunden følger fører i positionen. Føreren må ikke rotere ind mod hunden – hunden 
skal følge føreren rundt. Der må bruges håndtegn. 
 
9) KONTAKT/FØLGE/LINEFØRING 
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Fører og hund viser 30 sekunder følge på venstre eller højre side. Der skal vises temposkift på mindst 10 
skridt, samt et enkelt retningsskift. Øvelsen kan udføres med eller uden line. Der må gerne tales og 
opmuntres undervejs. 
 
10) VALGFRI 
2 valgfrie øvelser vises (f.eks. neje, giv pote, spring, stillingskift, gemme hoved i kegle/spand, apport, osv.) 
Øvelserne skal være passende for hundens alder og bygning. 
 

PRØVEAFLÆGGELSE  
 

Prøveaflæggelse i Sirius Junior Stjerne foregår som en ”online prøve”, dvs. prøveaflæggelsen foregår ved, at 

du fremsender/uploader en færdigredigeret video af maksimalt 8 minutters længde, der viser hund og fører, 

der udfører de i prøven indeholdte øvelser. 

Øvelserne på videoen skal vises i den rækkefølge, som er beskrevet i den enkelte prøve. 

Fører og hund skal kunne ses på video, hvor det er relevant. 

Fører må ikke have godbidder, legetøj eller lignende i hånden under udførelse af de enkelte øvelser. Det er 

førerens ansvar, at dette er tydeligt. Der må gerne belønnes, straks kriterierne for øvelsen er opnået. 

Føreren er ansvarlig for at tilse, at bedømmeren kan vurdere, at afstandene er opnået (såfremt 

afstandskrav er indeholdt i prøven). 

Prøven bedømmes med ”bestået/ikke bestået”. Såfremt der er 1 til 2 øvelser, der ikke lever op til 

kriterierne, indeholdt i prøven, får hund og fører mulighed for at gå op i disse øvelser igen en enkelt gang. 

En øvelse/position, der vises i en af kategorierne, må ikke gentages igen senere i samme prøve. Det vil sige, 

at hvis øvelse 5 f.eks. er ”slalom”, kan denne øvelse ikke gentages under den valgfri øvelse (øvelse 10). 

 

Prøvevideoen skal fremsendes til Johanna Allanach på joal@dkk.dk. 

Du kan eksempelvis benytte wetransfer.com eller uploade videoen til f.eks. youtube, Vimeo eller lignende og 

fremsende link til videoen. 

 


