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1. Tandvisning

Som klasse 1 med vægt på at hunden ikke værger sig. 
 
2. Lineføring

I snor, fører må bruge ros og plads kommandoer for at få hunden til at gå korrekt. 

Tre skridt frem, tilbage, højre og venstre, ligeud, højre sving, venstre sving, stop og vendinger til højre el. venstre efter dom-
merens eget ønske om rækkefølge. 
 
3. Sit

Hunden fri i snor, på tegn fra dommer kommanderer fører hunden at sætte sig, Hundens navn må - men skal ikke siges - inden 
kommando. Fører må ikke røre hunden. Der trækkes 5 point per gang der siges sit, udover den første kommando. 
 
4. Dæk

Hunden ved førerens side, på tegn fra dommer kommanderer føreren hunden dæk, lægger linen over hunden og går to meter 
væk. På tegn fra dommer går han tilbage til hunden og på endnu et tegn fra dommer kommanderer fører hunden plads. Hånd-
tegn må men skal ikke bruges. 
 
5. Stå

Fører og hund kommanderes stå fra plads under gang. Fører og hund stopper, snoren lægges på jorden og fører går i en cirkel 
rundt om hunden, fører bestemmer selv størrelsen af cirkelen. Hunden må først sætte sig på tegn fra føreren. 
 
6. Spring

Som klasse 1 men med snor. Valgfri springhøjde dog skal hunden springe, ikke gå over springet. Hunden skal springe før fører 
går, tidligst 1 og senest 5 meter efter springet kommanderes hunden plads, på tegn fra dommer er øvelsen slut. 
 
7. Indkald

Efter dommerens anvisning kommanderes hunden dæk, sit eller stå. Føreren går 10 meter væk fra hunden og kalder på den, 
det er tilladt at sidde på hug og kalde på hunden med en karaktersænkning på 10 hvis hunden i øvrigt kommer direkte til fører 
uden svinkeærinder. 
 
8. Helhedsindtryk

Bedømmes efter hvor opmærksom hunden er på fører, hvor godt de samarbejder og førerens arbejde med hunden. 
 

Husk. Godbidder må ikke bruges under øvelserne på prøven, men gerne mellem øvelserne.
 
 
 
Reglerne er gældende fra. 01-01-2013. SO & JH. 


