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1. Fællesdæk (2 minutter) 
 
Øvelsen udføres med min. 3. og max. 8 hunde i hver afdækning. Hundene afdækkes med min. 3 
meters afstand. 
 
Når hundene er afdækket, går førerne på tegn fra træneren samtidig fra deres hunde ca. 20 m. 
væk (afstanden markeret) og vender front mod hundene. Hundene skal blive liggende dæk på 
stedet i to (2) minutter efter, førerne er kommet i position. På tegn fra træneren går førerne til-
bage til hundene og stiller sig ved dennes højre side. Hundene skal blive liggende, til førerne på 
et nyt tegn fra træneren, kommanderer hundene på plads. 
 
2. Fri ved fod 
 
Udføres som i klasse I, men uden at hunden er i line. I denne klasse udføres der også 1 skridt til 
højre og 1 skridt til venstre, samt højre om, venstre om og omkring på stedet. 
Træneren dirigerer føreren. 
 
Føreren skal gå i en naturlig gangart (dvs. uden at afpasse sin fart efter hundens) 
 
Det er tilladt føreren at afgive pladskommando ved alle igangsætninger, men det er ikke tilladt 
at opmuntre hunden under øvelsen. 
 
Hvis en hund konstant hænger mere end en kropslængde efter sin fører, eller hvis føreren tøver 
for at vente på hunden, standses øvelsen. 
 
3. Frem- og tilbagespring 
 
Føreren stiller sig foran springbrættet (afstand efter eget skøn dog max. 3 m.) med hunden på 
plads, fri ved fod. På tegn fra dommeren kommanderer føreren “spring”, hvorefter hunden straks 
skal springe over brættet, og på førerens kommando “tilbage spring” springe tilbage og uden 
yderligere kommando sætte sig korrekt på plads.  
 
4. Apportering 
 
Hunden skal apportere en apportbuk af træ (med eller uden endestøtter), som føreren selv har 
medbragt. Ved øvelsens begyndelse skal hunden sidde på plads, fri ved fod. På tegn fra træneren 
kaster føreren apporten ca. 10 meter væk, og på et nyt tegn fra træneren –og ikke før - afgiver 
apportkommandoen, hvorefter hunden hurtigt skal hente apporten, bringe den tilbage og sætte 
sig på plads hos føreren, hvor den skal blive siddende med apporten i munden, til føreren på 
tegn fra træneren kommanderer hunden til at aflevere apporten. 
 

5. Stå – Sid 
 
Med hunden fri ved fod kommanderes føreren fremad, efter ca. 5 meter og på trænerens kom-
mando skal føreren kommandere sin hund til at stå, herefter fortsætter føreren fremad og på ny 
kommando fra træneren gør føreren omkring og passerer hunden og på en ny kommando gør 
føreren omkring. Når føreren passerer hunden, skal den på førerens kommando følge med. Føre-
ren fortsætter fremad indtil træneren kommanderer føreren højre/venstre om. Efter ca. 5 meter 
og på trænerens kommando skal føreren kommandere sin hund til at sidde, herefter fortsætter 
føreren fremad og på ny kommando fra træneren gør føreren omkring og passerer hunden og på 
en ny kommando gør føreren omkring. Når føreren passerer hunden, skal den på førerens kom-
mando følge med. Føreren fortsætter fremad indtil træneren kommanderer begge holdt. 
 
Der må ikke afgives ”bliv” kommando når hund forlades. 
 
6. Fremsending m. stå / sid /eller dæk og indkald. 
 
Fra et afmærket sted, med hunden på plads sender føreren på tegn fra træneren hunden 10 m 
frem i lige linie mod et afmærket felt, med kommandoen “fremad”. Hjørnerne i feltet, der er 3 x 
3 m, er markeret med kegler eller lignende. Mellem keglerne skal siderne være markeret med 
bånd eller lignende, således at føreren ikke er i tvivl om, at hunden er inde i feltet. De valgte 
genstande bør ikke give anledning til misforståelser for førerne. Når hunden er nået ind i feltet, 
kommanderer føreren hunden til at stå, sidde eller dække. 

Når hunden har indtaget den af føreren valgte position og efter at hunden har været i ro i 3 
sekunder, kaldes hunden ind på tegn fra træneren, og sætter sig i plads hos føreren. 
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 7. Stillingsskift 3 skift. 
 
Udføres som i klasse 1. På et sted anvist af træneren afdækker føreren sin hund. Derefter går 
føreren ca. 3 m. væk fra hunden (afstanden markeret). Føreren skal herefter, på tegn fra træneren, 
kommandere hunden til henholdsvis at stå, sidde eller dække i en rækkefølge, der oplyses af 
træneren ved øvelsens start. Hunden skal skifte stilling i alt 3 gange. Øvelsen afsluttes med 
hunden i dæk. Positionsrækkefølgen skal være den samme for alle hunde i klassen. 
 
8. Indkald fra “dæk” - plads under gang 
 
På et tegn fra træneren afdækkes hunden, herefter går føreren fra hunden, der skal blive liggen-
de. Efter trænerens kommando skifter føreren retning to gange, hvorefter føreren, på kommando 
fra træneren, og uden at standse sin gang kalder hunden på plads (hundens navn og “plads”) og 
fuldfører øvelsen med hunden gående fri ved fod, til træneren kommanderer “holdt”. 
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