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Øvelsesoversigten
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Højre spiral Hund yderst. Føreren skal gå højre om keglerne - først
rundt om alle 3, derefter om 2 og til sidst om 1. Hunden følger i
pladspositionen, hunden er på den udvendige side af svingene.
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Venstre spiral - Hund inderst. Føreren skal gå venstre om keglerne
- først rundt om alle 3, derefter om 2 og til sidst om 1. Hunden følger
i pladspositionen, hunden er på den indvendige side af svingene.

36

1 skridt baglæns - Hunden bakker. Fra almindelig gang skifter
føreren retning ved at bakke mindst 1 skridtlængde uden at stoppe
op, herefter fortsætter teamet fremad. Hunden bakker med føreren og
holder sin position under hele øvelsen uden at sætte sig.
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Send over spring. Efter skiltet og direkte fra pladspositionen
dirigeres hunden til at springe fremad over springet, mens føreren
fortsætter fremad uden opstandsning, afventning eller stop. Teamet
fortsætter til den næste øvelse med hunden i pladsposition.
Synkron højre om. Foran skiltet ændrer teamet retning 180° rundt
mod højre således at hunden bytter side fra venstre til højre eller
omvendt. Dette skal ske samtidigt, i en flydende bevægelse og uden
stop. I øvedeklassen og ekspertklassen skal to sideskift følge
umiddelbart efter hinanden. I Championklassen kan der højrehandles 3
øvelser før næste sideskift. I Ekspertklassen kan der højrehandles op til
2 skilte før næste sideskift.
Synkron venstre om. Foran skiltet ændrer teamet retning 180° rundt
mod venstre således at hunden bytter side fra venstre til højre eller
omvendt. Dette skal ske samtidigt, i en flydende bevægelse og uden
stop. I øvedeklassen og ekspertklassen skal to sideskift følge
umiddelbart efter hinanden. I Championklassen kan der højrehandles 3
øvelser før næste sideskift. I Ekspertklassen kan der højrehandles op til
2 skilte før næste sideskift.
Springvand. Foran skiltet ændrer teamet retning ved at dreje væk fra
hinanden og fortsætte i modsat retning således at hunden bytter side
fra venstre til højre eller omvendt. Dette skal ske samtidigt, i en flydende
bevægelse og uden stop. I øvedeklassen og ekspertklassen skal to
sideskift følge umiddelbart efter hinanden. I Championklassen kan der
højrehandles 3 øvelser før næste sideskift. I Ekspertklassen kan der
højrehandles op til 2 skilte før næste sideskift.
Tulipan. Foran skiltet ændrer teamet retning ved at dreje ind mod
hinanden og fortsætte i modsat retning således at hunden bytter side
fra venstre til højre eller omvendt. Dette skal ske samtidigt, i en flydende
bevægelse og uden stop. I øvedeklassen og ekspertklassen skal to
sideskift følge umiddelbart efter hinanden. I Championklassen kan der
højrehandles 3 øvelser før næste sideskift. I Ekspertklassen kan der
højrehandles op til 2 skilte før næste sideskift.
2 skridt baglæns - hunden bakker. Under fri ved fod skifter føreren
retning ved at bakke mindst 2 skridtlængder uden at stoppe op,
herefter fortsætter teamet fremad. Hunden bakker med føreren og
holder sin position under hele øvelsen uden at sætte sig.
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Æresplads. Denne øvelse udføres med line på. Dommeren bestemmer
om hunden skal sidde eller være dækket af og om føreren skal stå ved
siden af hunden eller foran hunden med front mod den under øvelsen.
Alle klassens hunde skal gennemføre øvelsen på samme måde.
Hunden skal holde positionen og blive på stedet mens den næste
hund gennemfører banen. (Udgår fra 1. Maj 2017)
STOP - Spring - ro - spring - STOP. Teamet stopper før springet og
hunden sætter sig. Føreren bliver stående mens hunden springer
over springet, stoppes på modsat side i en selvvalgt position, på
signal springer hunden tilbage over springet og sætter sig direkte i
pladspositionen. Teamet fortsætter herfra i banens retning. Stationær
øvelse.
3 skridt baglæns - Hunden bakker. Under fri ved fod skifter føreren
retning ved at bakke mindst 3 skridtlængder uden at stoppe op,
herefter fortsætter teamet fremad. Hunden bakker med føreren og
holder sin position under hele øvelsen uden at sætte sig.
Skift side foran. Før skiltet passeres og med hunden i
pladspositionen dirigeres hunden til at bytte side foran føreren der
holder banelinjen. Skiftet skal ske i en flydende bevægelse uden stop.
I Championklassen kan der højrehandles 3 øvelser før næste sideskift. I
Ekspertklassen kan der højrehandles op til 2 skilte før næste sideskift.
Skift side bagved. Før skiltet passeres og med hunden i
pladspositionen dirigeres hunden til at bytte side bagved føreren, der
holder banelinjen.. Dette skal ske i en flydende bevægelse uden stop.
I Championklassen kan der højrehandles 3 øvelser før næste sideskift. I
Ekspertklassen kan der højrehandles op til 2 skilte før næste sideskift.
STOP - hund foran rundt - STOP. Teamet stopper og hunden sætter
sig. Hunden dirigeres til at bytte side fra venstre til højre eller
omvendt, foran føreren og med front mod denne. I Championklassen
kan der højrehandles 3 øvelser før næste sideskift. I Ekspertklassen kan
der højrehandles op til 2 skilte før næste sideskift. Stationær øvelse.
STOP - hund bagved rundt - STOP. Teamet stopper og hunden
sætter sig. Hunden dirigeres til at bytte side fra venstre til højre eller
omvendt, bagved føreren og med front mod denne. I
Championklassen kan der højrehandles 3 øvelser før næste sideskift. I
Ekspertklassen kan der højrehandles op til 2 skilte før næste sideskift.
Stationær øvelse.

86

Send over 2 spring. Efter skiltet og direkte fra pladspositionen
dirigeres hunden til at springe fremad over springene, mens føreren
fortsætter fremad uden opstandsning, afventning eller stop. Teamet
fortsætter til den næste øvelse med hunden i pladsposition.
Hvis længdespringet anvendes skal det være første spring.

88

STOP - Dobbeltspring - ro - spring - STOP. Teamet stopper før
springene og hunden sætter sig. Føreren bliver stående mens
hunden springer over springene, stoppes på modsat side i en
selvvalgt position, på signal springer hunden tilbage over begge
spring og sætter sig direkte i pladspositionen. Teamet fortsætter
herfra i banens retning. Stationær øvelse.

Øvelsesbeskrivelsen 2017

16. Højre spiral - Hund yderst

Denne øvelse kræver 3 kegler, der placeres på en lige linje og med en afstand på 1,5 - 2
meter imellem hver. Skiltet er placeret tæt ved eller på den første kegle, hvor spiralen startes.
Først passeres alle 3 kegler på højre side, der vendes om kegle 3 og gås tilbage til kegle 1
hvor der ligeledes vendes. Herefter passeres mellem kegle 2 og 3 og returneres til kegle 1. Til
slut passeres mellem kegel 1 og 2 og der fortsættes til næste øvelse.
Føreren holder sit tempo gennem hele øvelsen, mens hunden tilpasser sit tempo.
Det primære i øvelsen: Føreren skal gå højre om keglerne - først rundt om alle 3,
derefter om 2 og til sidst om 1. Hunden følger i pladspositionen, hunden er på den
udvendige side af svingene.
Højrehandling gennemføres også højre om keglerne. Hunden holder hele tiden højreposition.

17. Venstre spiral - Hund inderst

Denne øvelse kræver 3 kegler, der placeres på en lige linje og med en afstand på 1,5 - 2
meter imellem hver. Skiltet er placeret tæt ved eller på den første kegle, hvor spiralen startes.
Hvis skiltet placeres sammen med kegle 1 skal det passeres på venstre side.
Først passeres alle 3 kegler på venstre side, der vendes om kegle 3 og gås tilbage til kegle 1
hvor der ligeledes vendes. Herefter passeres mellem kegle 2 og 3 og returneres til kegle 1. Til
slut passeres mellem kegel 1 og 2 og der fortsættes til næste øvelse.
Føreren holder sit tempo gennem hele øvelsen, mens hunden tilpasser sit tempo.
Det primære i øvelsen: Føreren skal gå venstre om keglerne først rundt om alle 3,
derefter om 2 og til sidst om 1. Hunden følger i pladspositionen, hunden er på den
indvendige side af svingene.

Højrehandling gennemføres også venstre om keglerne. Hunden holder hele tiden højreposition.

36. 1 skridt baglæns- Hunden bakker

Før skiltet og med dette på højre side giver føreren signal til hunden at den skal bakke.
Føreren går mindst 1 stort og tydeligt skridt bagud så hunden må bakke for at holde
pladspositionen. Herefter fortsættes teamet fremad.
Skridtet markeres ved at forreste ben løftes og sættes bagved det andet i en god afstand.
Fødderne samles hverken før eller efter retningsskiftet ligesom hunden heller ikke stoppes i
dens bevægelser.
Det primære i øvelsen: Fra almindelig gang skifter føreren retning ved at bakke mindst 1
skridtlængde uden at stoppe op, herefter fortsætter teamet fremad. Hunden bakker med
føreren og holder sin position under hele øvelsen uden at sætte sig.
Højrehandling gennemføres på samme måde. Hunden holder hele tiden højre-position.

41. Send over spring
Øvelsen kan forekomme to gange i ekspert- og championklassen.

Springet kan være et højdespring eller et længdespring.
Højdespringet kan være et lukket "lydighedsspring" eller et åbent
"agilityspring".
Øvelsen starter efter skiltet som placeres 1 - 3 meter før
springet. Efter at skiltet er passeret må føreren gerne løbe for at
hjælpe hunden over springet og hurtig retur til pladspositionen. I
passende afstand sender føreren hunden over springet og
fortsætter selv i en lige linje forbi springet i en hastighed så
føreren holder sig på højde med hunden. Hunden søger direkte
tilbage til positionen efter at have sprunget. Springet kan
gentages, hvis det ikke bliver revet ned.
Det primære i øvelsen: Efter skiltet og direkte fra pladspositionen dirigeres hunden til at
springe fremad over springet, mens føreren fortsætter fremad uden opstandsning,
afventning eller stop. Teamet fortsætter til den næste øvelse med hunden i pladsposition.
Højrehandling gennemføres på samme måde. Hunden vender tilbage til højre-position.

56. Synkron højre om

Lige foran skiltet giver føreren signal til hunden, som skal dreje
ind imod føreren med en vending på 180°, mens føreren
gennemfører en tilsvarende drejning væk fra hunden. Teamet
fortsætter i den modsatte retning og med hunden på modsat
side. Skiftet skal ske i en flydende bevægelse både hos hund og
fører.
I Championklassen kan der højrehandles op til 3 øvelser før
næste sideskift. I Ekspertklassen kan der højrehandles op til 2
skilte før næste sideskift. I alle andre klasser skal der følge to
sideskift umiddelbart efter hinanden eller afsluttes i Mål.
Det primære i øvelsen: Foran skiltet ændrer teamet retning 180° rundt mod højre således at
hunden bytter side fra venstre til højre eller omvendt. Dette skal ske samtidigt, i en flydende
bevægelse og uden stop.
Højrehandling gennemføres også med 180° rundt mod højre. Hunden drejer derfor væk fra
føreren.

57. Synkron venstre om
Lige foran skiltet giver føreren signal til hunden, som skal dreje
væk fra føreren med en vending på 180°, mens føreren
gennemfører en tilsvarende drejning ind imod hunden. Teamet
fortsætter i den modsatte retning og med hunden på modsat
side. Skiftet skal ske i en flydende bevægelse både hos hund og
fører.
I Championklassen kan der højrehandles op til 3 øvelser før
næste sideskift. I Ekspertklassen kan der højrehandles op til 2
skilte før næste sideskift. I alle andre klasser skal der følge to
sideskift umiddelbart efter hinanden eller afsluttes i Mål.
Det primære i øvelsen: Foran skiltet ændrer teamet retning 180° rundt mod venstre således
at hunden bytter side fra venstre til højre eller omvendt. Dette skal ske samtidigt, i en flydende
bevægelse og uden stop. I øvedeklassen skal to sideskift følge umiddelbart efter hinanden.
Højrehandling gennemføres også med 180° rundt mod venstre. Hunden drejer derfor ind
imod føreren.

58. Springvand
Lige foran skiltet giver føreren signal til hunden, som skal dreje
væk fra føreren med en vending på 180°, mens føreren
gennemfører en tilsvarende drejning væk fra hunden. Teamet
fortsætter derefter fremad i den modsatte retning og med hunden
på modsat side. Skiftet skal ske i en flydende bevægelse både
hos hund og fører.
I Championklassen kan der højrehandles op til 3 øvelser før
næste sideskift. I Ekspertklassen kan der højrehandles op til 2
skilte før næste sideskift. I alle andre klasser skal der følge to
sideskift umiddelbart efter hinanden eller afsluttes i Mål.
Det primære i øvelsen: Foran skiltet ændrer teamet retning ved at dreje væk fra hinanden
og fortsætte i modsat retning således at hunden bytter side fra venstre til højre eller omvendt.
Dette skal ske samtidigt, i en flydende bevægelse og uden stop. I øvedeklassen skal to
sideskift følge umiddelbart efter hinanden.

59. Tulipan
Lige foran skiltet giver føreren signal til hunden, som skal dreje
ind imod føreren med en vending på 180°, mens føreren
gennemfører en tilsvarende drejning imod hunden. Teamet
fortsætter derefter fremad i den modsatte retning og med hunden
på modsat side. Skiftet skal ske i en flydende bevægelse både
hos hund og fører.
I Championklassen kan der højrehandles op til 3 øvelser før
næste sideskift. I Ekspertklassen kan der højrehandles op til 2
skilte før næste sideskift. I alle andre klasser skal der følge to
sideskift umiddelbart efter hinanden eller afsluttes i Mål.
Det primære i øvelsen: Foran skiltet ændrer teamet retning ved at dreje ind mod hinanden
og fortsætte i modsat retning således at hunden bytter side fra venstre til højre eller omvendt.
Dette skal ske samtidigt, i en flydende bevægelse og uden stop. I øvedeklassen skal to
sideskift følge umiddelbart efter hinanden.
Højrehandling gennemføres på samme måde. Hunden holder hele tiden højre-position.

65. Æresplads (Udgår fra 1. Maj 2017)

66. STOP - Spring - ro - spring - STOP
Stationær øvelse.

Teamet stopper i en passende afstand i forhold til springet og hunden sætter sig. Hunden
dirigeres derefter til at springe uden at føreren flytter sig. Efter springet skal hunden gøre et
kort stop i en, af føreren, selvvalgt position (fx stå/sit/dæk) før den springer tilbage og går
direkte til pladspositionen (valgfri vej) og sætter sig.
Herfra fortsættes i banens retning, som altid vil være en anden end springretningen. Der kan
vendes til højre, venstre eller helt omkring. Der kan kun bruges højdespring i denne øvelse.
Det primære i øvelsen: Teamet stopper før springet og hunden sætter sig. Føreren bliver
stående mens hunden springer over springet, stoppes på modsat side i en selvvalgt
position, på signal springer hunden tilbage over springet og sætter sig direkte i
pladspositionen. Teamet fortsætter herfra i banens retning. Stationær øvelse.
Højrehandling gennemføres på samme måde. Hunden sætter sig og fortsætter i højreposition.

Det primære i øvelsen: Denne øvelse udføres med line på. Dommeren bestemmer om
hunden skal sidde eller være dækket af og om føreren skal stå ved siden af hunden eller
foran hunden med front mod den under øvelsen. Alle klassens hunde skal gennemføre
øvelsen på samme måde.
Hunden skal holde positionen og blive på stedet mens den næste hund gennemfører
banen.

80. Skift side foran
Lige før eller på højde med skiltet giver føreren signal til
hunden, som skal øge sin hastighed for at komme foran og
om på den anden side af føreren uden at denne skal
standse. Skiftet skal ske i en flydende bevægelse både hos
hund og fører. Føreren skal holde en konstant hastighed
under skiftet, mens hunden først skal sætte farten op for at
komme foran og igen sætte farten ned når skiftet er
passeret.
I Championklassen kan der højrehandles op til 3 øvelser
før næste sideskift. I Ekspertklassen kan der højrehandles
op til 2 skilte før næste sideskift. I alle andre klasser skal
der følge to sideskift umiddelbart efter hinanden eller
afsluttes i Mål.
Det primære i øvelsen: Før skiltet passeres og med hunden i pladspositionen dirigeres
hunden til at bytte side foran føreren der holder banelinjen. Skiftet skal ske i en flydende
bevægelse uden stop.
Højrehandling gennemføres også foran føreren.

81. Skift side bagved
Lige før eller på højde med skiltet giver føreren signal til
hunden, som skal nedsætte sin hastighed for at komme
bagved og om på den anden side af føreren uden at
føreren skal ændre hastighed. Skiftet skal ske i en flydende
bevægelse både hos hund og fører. Hunden skal først
sætte farten ned for at komme bagved og igen sætte farten
op, når skiftet er passeret.
I Championklassen kan der højrehandles op til 3 øvelser
før næste sideskift. I Ekspertklassen kan der højrehandles
op til 2 skilte før næste sideskift. I alle andre klasser skal
der følge to sideskift umiddelbart efter hinanden eller
afsluttes i Mål.
Det primære i øvelsen: Før skiltet passeres og med hunden i pladspositionen dirigeres
hunden til at bytte side bagved føreren, der holder banelinjen. Dette skal ske i en flydende
bevægelse uden stop.
Højrehandling gennemføres også bagved føreren.

82. STOP - hund foran rundt - STOP
Stationær øvelse.

Før skiltet og med dette på højre side stopper teamet og
hunden sætter sig. Hunden dirigeres til at gå over på
førerens modsatte side ved at gå foran føreren, vende på
modsat side med front mod føreren og sætte sig igen på
den modsatte side. Teamet fortsætter med hunden på
modsat side.
I Championklassen kan der højrehandles op til 3 øvelser
før næste sideskift. I Ekspertklassen kan der højrehandles
op til 2 skilte før næste sideskift. I alle andre klasser skal
der følge to sideskift umiddelbart efter hinanden eller
afsluttes i Mål.
Det primære i øvelsen: Teamet stopper og hunden sætter sig. Hunden dirigeres til at bytte
side fra venstre til højre eller omvendt, foran føreren og med front mod denne
Højrehandling gennemføres også foran.

83. STOP - hund bagved rundt - STOP
Stationær øvelse.
Før skiltet og med dette på højre side stopper teamet og
hunden sætter sig. Hunden dirigeres til at gå over på
førerens modsatte side ved først at vende med front mod
føreren, derefter gå bagom og sætte sig igen på den
modsatte side. Teamet fortsætter med hunden på modsat
side.
I Championklassen kan der højrehandles op til 3 øvelser
før næste sideskift. I Ekspertklassen kan der højrehandles
op til 2 skilte før næste sideskift. I alle andre klasser skal
der følge to sideskift umiddelbart efter hinanden eller
afsluttes i Mål.
Det primære i øvelsen: Teamet stopper og hunden sætter sig. Hunden dirigeres til at bytte
side fra venstre til højre eller omvendt, bagved føreren og med front mod denne. I
Championklassen kan der højrehandles 3 øvelser før næste sideskift.
Højrehandling gennemføres også bagved.

86. Send over 2 spring

Øvelsen udføres på samme måde som øvelse 41, men hunden skal over to spring uden at
komme til pladspositionen. Det andet spring skal placeres enten i en lige linje eller i op til 90
graders vinkel til højre eller venstre fra det første spring og i mindst 3 meters afstand. Når
begge spring er gennemført kaldes hunden på plads og teamet fortsætter til den næste
øvelse.
Springene kan være højdespring, længdespring eller begge dele. Længdespringet skal så
være det første.
Øvelsen starter efter skiltet som placeres 1 - 3 meter før springene. Efter at skiltet er passeret
må føreren gerne løbe for at hjælpe hunden over springene og hurtig retur til
pladspositionen. I passende afstand sender føreren hunden over springene og fortsætter selv
den korteste vej forbi springene i en hastighed så føreren holder sig på højde med hunden.
Hunden søger først tilbage til positionen efter at have sprunget begge spring. Øvelsen kan
gentages, hvis der ikke bliver revet ned..
Det primære i øvelsen: Efter skiltet og direkte fra pladspositionen dirigeres hunden til at
springe fremad over springene, mens føreren fortsætter fremad uden opstandsning,
afventning eller stop. Teamet fortsætter til den næste øvelse med hunden i pladsposition.
Hvis længdespringet anvendes skal det være første spring.
Højrehandling gennemføres på samme måde. Hunden holder hele tiden højre-position.

88. STOP - Dobbeltspring - ro - spring - STOP
Stationær øvelse.

Teamet stopper i en passende afstand i forhold til springet og hunden sætter sig. Hunden
dirigeres derefter til at springe over begge spring uden at føreren flytter sig. Efter springet
skal hunden gøre et kort stop i en, af føreren, selvvalgt position (fx stå/sit/dæk) før den
springer tilbage og går direkte til pladspositionen (valgfri vej) og sætter sig. Herfra fortsættes i
banens retning som altid vil være en anden end springretningen. Der kan vendes til højre,
venstre eller helt omkring. Der kan kun bruges højdespring i denne øvelse og der skal være 3
meter mellem de to spring.
Det primære i øvelsen: Teamet stopper før springene og hunden sætter sig. Føreren
bliver stående mens hunden springer over springene, stoppes på modsat side i en
selvvalgt position, på signal springer hunden tilbage over begge spring og sætter sig
direkte i pladspositionen. Teamet fortsætter herfra i banens retning. Stationær øvelse.
Højrehandling gennemføres på samme måde. Hunden holder hele tiden højre-position.

