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1. Fællesafdækning (4 minutter) 
 
Hundene placeres ved siden af hinanden med ca. 3 meter imellem. På tegn fra træner komman-
deres hundene enkeltvis i dæk, hvorefter førerne på tegn fra træner samtidig går fra deres hunde 
til et anvist sted, hvor de er skjult for hundene.Efter fire (4) minutter kaldes førerne tilbage og 
stiller sig ved siden af deres hunde. På tegn fra træner giver alle førerne enkeltvis deres hunde 
en pladskommando. 
 
 Tiden regnes fra det øjeblik, hvor førerne er skjult for hundene. 
 
 For at øvelsen kan godkendes kræves det, at hunden dækker i mindst 2 min. og bliver på stedet. 
 
2. Fri ved fod 
 
Hunden skal, uden line, følge føreren ved dennes venstre side med skulderpartiet ud for førerens 
venstre ben i gang, løb og vendinger: (Fremad gå - højre om - venstre om - omkring (altid til 
højre) - to skridt baglæns - to skridt frem. 
 
3. Stillingsskift 
 
På et sted anvist af træner afdækker føreren sin hund. Derefter går føreren ca. 10 m. væk fra 
hunden (afstanden markeret). Føreren skal herefter, på tegn fra træner, kommandere hunden til 
henholdsvis at stå, sidde eller dække i en rækkefølge, der oplyses føreren af træner. Hunden skal 
skifte stilling i alt 6 gange. Den sidste kommando til at skifte stilling skal være ”dæk”. 
 
Efter sidste stillingsskift, går føreren tilbage til hunden. På et nyt tegn fra træner kommanderes 
hunden herefter på plads.

4. Apportering af udlagte genstande 
 
Hunden skal apportere én af to udlagte apporter, der er udlagt på række med ca. 10m’s mellem-
rum, så de er lette at se for fører og hund. Før øvelsesstart afgøres det ved lodtrækning, om det 
er venstre eller højre apport, der skal apporteres. Den apport, der skal hentes, udlægges først. 
Under udlægning af apporterne er fører og hund placeret et anvist sted, ca. 15 m. fra den apport 
der skal apporteres. 

På tegn fra træner går fører og hund frem til en markering/kegle placeret ca. 5 m fra udgangs-
position, føreren skal efter en naturlig vending kommandere hunden i stå eller dæk ved marke-
ringen/keglen med front mod udgangspunktet. Føreren fortsætter tilbage til udgangspositionen, 
og vender front mod hunden.

På tegn fra træner dirigerer føreren hunden frem til den udtrukne apport, der skal apporteres 
hurtigt. Hunden skal uden hjælp fra føreren sætte sig på plads, og på tegn fra træner skal føre-
ren tage apporten.  
 
5. Springapportering 
 
Føreren stiller sig med hunden på plads, fri ved fod, foran springbrættet (afstand efter eget 
skøn). På tegn fra træner kaster føreren apporten over brættet og på nyt tegn fra træner kom-
manderer føreren “spring” og når hunden er kommet over brættet “apport”. Føreren må, men skal 
ikke, afgive en “tilbage spring” kommando, hvorefter hunden skal springe tilbage med apporten 
og uden yderligere kommando sætte sig på plads med apporten i munden. På tegn fra træner 
skal føreren tage apporten. 

6. Stå, sid, dæk - under førerens uafbrudte gang 
 
Med hunden fri ved fod dirigeres føreren fremad, efter ca. 5 meter og på træner kommando skal 
føreren kommandere sin hund til at stå, herefter fortsætter føreren fremad og på ny kommando 
fra træner 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. Føreren fortsætter 
fremad indtil træner kommanderer føreren højre/venstre om. Efter ca. 5 meter og på træner 
kommando skal føreren kommandere sin hund til at sidde, herefter fortsætter føreren fremad 
og på ny kommando fra træner gør føreren omkring og passerer hunden og på en ny kom-
mando gør føreren omkring, når føreren passerer hunden, skal den på førerens kommando følge 
med. Føreren fortsætter fremad indtil træner kommanderer føreren højre/venstre om. Efter ca. 5  
meter og på træner kommando skal føreren kommandere sin hund til at dække, herefter fortsæt-
ter føreren fremad og på ny kommando fra træner 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. Føreren fortsætter fremad indtil træner kommanderer begge holdt.
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7. Indkald med dæk 
 
På et anvist, markeret sted dækker føreren sin hund af og bevæger sig derefter til et andet anvist 
sted ca. 25 meter væk. På tegn fra træner, kalder føreren hunden ind. Når hunden har løbet ca. to 
tredjedel af afstanden til sin fører, kommanderer denne hunden til at “dæk”, ud for en for føreren 
synlig markering. Efter nyt tegn fra prøvelederen kaldes hunden på plads, hvorefter øvelsen er 
færdig. 

8. Fremsending/fjernafdækning /indkald og plads under gang 
 
Fra et afmærket sted, med hunden på plads sender føreren, på tegn fra træner, hunden 20 m. 
frem i lige linie mod et afmærket felt, med kommandoen “fremad”. Når hunden er nået ind i 
feltet, kommanderer føreren hunden til at dække. Når hunden er afdækket, går føreren på træ-
nerens kommando lige frem mod sin hund, rundt om den og fortsætter med at gå, føreren skal 
skifte retning 2 gange inden indkald. Træner giver besked om at føreren - stadig under gang - 
skal kalde hunden på plads. Øvelsen afsluttes med, at hunden går fri ved fod hos føreren, indtil 
træner kommanderer holdt. 
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