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1. Tandvisning

Føreren skal fremvise hundens tænder og bid. Hunden skal imens forholde sig helt rolig. 
Tænderne fremvises ved at føreren krænger hundens læber til siden, så dommeren uden besvær 
kan se alle hundens tænder, også de bagerste. 

 Karaktersænkning hvis hunden vægrer sig og er urolig 
 Tandvisningen foretages krampagtigt. 
 Føreren åbner hundens gab. HUSK det er tilladt at tale med hunden under øvelsen. 

2. Lineføring

Dommeren dirigerer føreren, der skal gå i en naturlig gangart. Hunden skal følge føreren ved 
dennes venstre side, med skulderpartiet ved førerens venstre ben i gang, løb, og vendinger  
(fremad gå - højre om - venstre om - omkring - to skridt baglæns - to skridt frem). 

 Det er tilladt føreren at afgive pladskommando ved alle igangsætninger, samt komme med  
 en let opmuntring - kun stemme- til hunden under udførelsen. 
 Føreren skal gå en naturlig gangart uden at tilpasse sin fart efter hundens i modsat fald  
 karaktersænkning. 
 For at opnå maksimum point i øvelsen, skal hunden hver gang føreren gør holdt, uden kom- 
 mando sætte sig på plads. Linen skal under øvelsens udførelse hele tiden være slapt hængende.

3. Stå

På tegn fra dommeren går hund og føreren i line fremad, og på et afmærket sted i ringen giver 
føreren en, “ stå “ kommando til hunden. Når hunden står, tages linen af, og føreren går herefter 
ca.5 m. væk til et afmærket punkt, og vender uden tegn fra dommeren front mod hunden. Hund-
en skal blive stående på stedet i 15 sekunder efter af føreren er kommet i position. På tegn for 
dommeren går føreren tilbage og stiller sig ved hundens højre side. Hunden skal blive stående 
ved føreren, efter et nyt tegn fra dommeren, kommanderes den til at sætte sig på plads. 

 Det er tilladt føreren - idet denne går fra hunden at kommandere “ bliv stående” 
 Ønsker føreren det, må øvelsen udføres fri ved fod. ( dvs. uden line. ) 
 Føreren må ikke vende sig om mod hunden under gang væk fra den (i så fald karaktersænkning) 
 Føreren må, men skal ikke samtidig, med afgivelse af, “ stå,” kommandoen holde en hånd  
 foran hunden, som dog ikke berøres. Føreren må standes op imens, “ stå,” kommandoen gives.  
	 (Ved	flere	kommandoer	end	de	angivne,	vil	karaktersænkning	kunne	sted).

4. Spring

Føreren stiller sig med hunden fri ved fod foran springbrættet. (Afstand efter eget skøn. max 3 
m.) Hunden afkobles ved tegn fra dommer, og på nyt tegn fra dommeren afgiver føreren kom-
mandoen, “spring, “. Umiddelbart efter hunden har sat af til springet, løber føreren om på den 
anden side af springbrættet, efter nedspringet og uden kommando fra føreren, skal hunden 
straks sætte sig på plads.( Højst 5 m fra brættet. ) 

 Springhøjden er valgfri, dog mindst 25 cm for hunde med skulderhøjde til og med 40 cm.  
 For øvrige hunde er springhøjden hundens skulderhøjde plus. 10 cm. 
 Karaktersænkning, hvis føreren løber før eller samtidig med hunden påbegynder springet. 
 Springer hunden før kommando kan der gives karakter sænkning. 
 
5. Stillingsskift

Med hundens bagparti siddende op mod en anvist markering, gør føreren klar. Hunden skal 
sidde, “plads” uden line. Efter førerens klarmelding og dommerens tilladelse, kommandere føre-
ren hunden i “dæk. “ På endnu en tilladelse går føreren ca. 2 m. væk fra hunden og går omkring. 

”Bliv” kommando er tilladt, idet føreren forlader hunden. På dommerens tilladelse går føreren 
tilbage til hunden som skal blive liggende i dæk. indtil dommeren giver tilladelse til, at føreren 
må kommandere hunden PLADS. 

	 Hvis	en	hund	under	stillingsskiftene	flytter	sig	mere	end	en	kropslængde	i	hvilken	som	helst	 
 retning, eller hvis hunden kommanderes BAGLÆNS i forbindelse med skiftene, gives der kun  
 point for det, hunden har udført rigtig. 
 Dobbelte lyd kommandoer og for voldsomme arm og kropskommandoer er karaktersænkende.  
 Der må MAX afgives i alt 4 kommandoer. 

6. Indkald

Efter dommerens anvisning, kommanderer føreren hunden dæk, sid eller stå. Herefter bevæger 
føreren sig ca. 15 m væk fra hunden. Efter at være kommet i position, vender føreren front mod 
hunden og kalder, efter tegn fra dommeren hunden på plads. 

 Det er tilladt at bruge hundens navn samt “plads” afgivet som en sammenhængende kom- 
 mando. Er der en pause mellem de to kommandoer, betragtes det som en dobbeltkommando. 
 På førerens kommando skal hunden hurtigt og uden svinkeærinder løbe direkte til føreren,  
	 og	sætte	sig	korrekt	på	plads,	flytter	hunden	sig	mere	end	2	kropslængder	fra	udgangsposi- 
 tionen, før føreren kalder den ind, gives karaktersænkning. 
 Kommer hunden ikke direkte hjem karaktersænkning.
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7. Fælles dæk

Øvelsen udføres med min.3 og max. 6 hunde i hver afdækning. Hundene afdækkes med min. 3 
meter imellem sig. Når føreren melder klar til øvelsen, skal hundene sidde på plads fri ved fod 
( uden line) På tegn fra dommeren afgiver fører herefter en dæk kommando. Tegn og lyd kom-
mando betragtes her som en kommando. Når hundene er afdækket, går fører, på tegn fra dom-
meren samtidig fra deres hunde ca. 15 m væk (afstand markeret) og vender front mod hundene. 
Hundene skal blive liggende dæk på stedet i 1 minut efter, at føreren er kommet i position. På, 
tegn fra dommeren går førerne tilbage til hundene og stiller sig ved dennes højre side. Hundene 
bliver liggende, til fører, på nyt tegn fra dommeren, kommanderer hundene på plads.  
 
 Samtidig med dæk kommandoen må føreren bruge håndtegn. 
 Hunden må ikke berøres eller trues ned i dæk. ( Dommer skøn. ) I så fald karakter sænkning. 
 Føreren må ikke vende sig mod hunden under gang væk, i så fald karaktersænkning. 
 Der gives karaktersænkning hvis føreren afgiver kommandoer til hunden efter de er kommet  
 i position. 
 Der må max. benyttes 4 dæk kommandoer. 

Såfremt hunden indtager en anden position end dæk, gives der kun point for den tid hunden 
ligger dæk. 
 
8. Helhedsindtryk

Ved helhedsindtryk forstås først og fremmest samarbejde mellem fører og hund og disses for-
ståelse af øvelserne, samt førerens kendskab til prøvereglerne. Der tages hensyn til lydighed, 
( villighed ) hvor med hunden udfører øvelserne, dog med rimelig hensyntagen til de enkelte 
hunde racers temperament og hundens alder. Karakteren for helhedsindtryk gives samlet for det, 
hund og føreren har udført. 

Reglerne gældende fra 01-01-2013. SO & JH. 
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