Rally Lydighed
Oversigt 2017
Det primære i øvelserne er markeret med fed og kursiv.

Begynderklassen
Nr. Skilt

1

2

Øvelse
Start.
Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men
skal være i ”pladspositionen”. Tidtagningen starter på dommerens
kommando fx. ”Fremad”.
Mål.
Banen er slut - Tidtagningen stoppes når hundeføreren passerer
skiltet.

3*

Højre sving. Teamet (hund og fører) drejer 90° skarpt til højre.
Drejningen udføres med så lille en bue som muligt og foran skiltet.
Hunden må ikke sætte sig.

4*

Venstre sving. Teamet drejer 90° skarpt til venstre. Drejningen
udføres med så lille en bue som muligt og foran skiltet. Hunden må
ikke sætte sig.

5*

270° højre rundt. Teamet drejer 270° højre rundt, til førerens højre
side. Drejningen skal foregå som en meget lille cirkel foran skiltet.
Hunden må ikke sætte sig.

6*

270° venstre rundt. Teamet drejer 270° venstre rundt, til førerens
venstre side. Drejningen skal foregå som en meget lille cirkel foran
skiltet. Hunden må ikke sætte sig.

7*

Højre omkring. Teamet drejer 180° rundt, til førerens højre side.
Skal udføres med så lille en bue som muligt og foran skiltet.
Hunden må ikke sætte sig.

8*

Venstre omkring. Teamet drejer 180° venstre rundt, til førerens
venstre side. Skal udføres med så lille en bue som muligt og foran
skiltet. Hunden må ikke sætte sig.

9

Tyskervending. Med hunden i pladspositionen går føreren venstre
omkring foran skiltet, mens hunden går højre om - rundt om
føreren til pladspositionen. Øvelsen genneføres uden stop.

10

360° til Højre. Teamet drejer 360° til førerens højre side. Cirklen
skal være så lille som mulig og foretages før skiltet passeres.
Hunden må ikke sætte sig.

11

360° til Venstre. Teamet drejer 360° til førerens venstre side.
Cirklen skal være så lille som mulig og foretages før skiltet
passeres. Hunden må ikke sætte sig.

2017
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12

13

14*

15

16

17

18

19

20

21

2017

Langsom gang. Teamet skal synligt sænke farten. I
begynderklassen skal næste øvelse være Almindelig gang, Løb eller
Mål. I de øvrige klasser kan øvelserne 3 til 11 udføres før
hastigheden igen ændres til Almindelig gang.
Løb. Teamet skal synligt øge farten. I begynderklassen skal næste
øvelse være Almindelig gang, Langsom gang eller Mål.
I de øvrige klasser kan øvelserne 3 til 11 udføres før hastigheden
igen ændres til Almindelig gang.
Almindelig gang. Teamet skal synligt ændre farten og fortsætte
fremad i en naturlig, rask gangart.
Side step til Højre. Efter skiltet og i bevægelse tager føreren ét
skridt diagonalt til højre med højre fod og teamet fortsætter af den
nye linie - parallelforskudt fra den oprindelige - uden at gøre holdt.
Hunden holder hele tiden pladsposition.
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.
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.
Dobbelt slalom. Indgangen er med den første kegle på teamets
venstre side. Teamet skal færdiggøre hele øvelsen ved at
passere mellem keglerne med hunden i pladspositionen.
Enkelt slalom. Indgangen er med den første kegle på teamets
venstre side. Teamet skal færdiggøre hele øvelsen ved at
passere mellem keglerne med hunden i pladspositionen.
Sit foran - hund Højre rundt - Fremad. Føreren gør holdt og kalder
hunden ind foran sig hvor hunden sætter sig foran (med front mod
føreren). I begynderklassen er det tilladt føreren at gå ét skridt
baglæns for lettere at få hunden ind foran.
I øvelsens anden del dirigeres hunden til pladspositionen ved at gå
højre rundt og bagom føreren. Hunden må ikke sætte sig før
teamet fortsætter. Stationær øvelse.
Sit foran - Hund Venstre rundt - Fremad. Føreren gør holdt og
kalder hunden ind foran sig hvor hunden sætter sig foran (med front
mod føreren). I begynderklassen er det tilladt føreren at gå ét skridt
baglæns for lettere at få hunden ind foran.
I øvelsens anden del dirigeres hunden til pladspositionen ved at gå
direkte til venstre side med front mod føreren. Herefter går
føreren fremad. Hunden må ikke sætte sig før teamet fortsætter.
Stationær øvelse.
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22

23

24

25

26

27

28

29

2017

Sit foran - Hund Højre rundt - STOP. Føreren gør holdt og kalder
hunden ind foran sig hvor hunden sætter sig foran (med front mod
føreren). I begynderklassen er det tilladt føreren at gå ét skridt
baglæns for lettere at få hunden ind foran.
I øvelsens anden del dirigeres hunden til pladspositionen ved at gå
højre rundt og bagom føreren. Først når hunden sidder i
pladsposition går teamet atter fremad. Stationær øvelse.
Sit foran - Hund Venstre rundt - STOP. Føreren gør holdt og kalder
hunden ind foran sig hvor hunden sætter sig foran (med front mod
føreren). I begynderklassen er det tilladt føreren at gå ét skridt
baglæns for lettere at få hunden ind foran.
I øvelsens anden del dirigeres hunden til pladspositionen ved at gå
direkte til venstre side med front mod føreren. Først når hunden
sidder i pladsposition går teamet atter fremad. Stationær øvelse.
STOP - 1, 2, 3 skridt fremad. Teamet stopper og hunden sætter
sig i pladspositionen. Føreren tager 1 skridt fremad med hunden i
pladspositionen og stopper, derefter 2 skridt fremad, stop og 3
skridt fremad, stop. Hunden holder pladspositionen under
bevægelsen og hunden sætter sig på plads hver gang føreren
stopper. Stationær øvelse.
Sit foran - 1, 2, 3 skridt bagud. Føreren gør hold og kalder hunden
ind foran sig hvor hunden sætter sig foran (med front mod føreren).
I begynderklassen er det tilladt føreren at gå ét skridt baglæns for
lettere at få hunden ind foran. Når hunden sidder, går føreren 1
skridt bagud, stopper. Hunden følger med og sætter sig foran
føreren når denne stopper. Føreren tager derefter 2 skridt, stop og
3 skridt stop. Hunden følger med hver gang føreren bevæger sig
og sætter sig hver gang føreren stopper. Herefter dirigeres
hunden selvvalgt til pladspositionen før føreren går fremad. Hunden
må ikke sætte sig før teamet fortsætter. Stationær øvelse.
STOP. Føreren gør holdt og hunden sætter sig i pladspositionen straks efter fortsætter teamet til den næste øvelse med hunden på
plads. Stationær øvelse
STOP - Løb fremad fra Sit. Føreren stopper og hunden skal
sætte sig på plads, straks efter kaldes hunden med fremad i
pladspositionen direkte i løb. I begynderklassen skal næste øvelse
være Almindelig gang eller Mål. I de øvrige klasser kan øvelserne 3 til
11 kan udføres før hastigheden igen ændres til Almindelig gang.
Stationær øvelse.
STOP - Gå rundt. Føreren stopper og hunden skal sætte sig på
plads. Hunden bliver siddende mens føreren går venstre-rundt
om hunden. Føreren kan gøre et kort holdt inden der fortsættes til
næste øvelse. Stationær øvelse.
STOP - Dæk. Føreren stopper og hunden sætter sig i
pladspositionen. Herefter dirigeres hunden i dæk efterfulgt af en
kommando til at fortsætte fremad fra dækpositionen. Stationær
øvelse.
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30

31

32

33

34

35

36

Dæk. Teamet stopper og hunden dirigeres direkte i dæk uden at
sætte sig først. Når hunden er kommet helt ned i dæk, går føreren
atter fremad samtidig med at hunden dirigeres fremad i
pladsposition direkte fra dæk. Stationær øvelse.
STOP - Dæk - Gå rundt. Føreren stopper og hunden skal sætte
sig på plads. Herfra dirigeres hunden i dæk og hunden bliver
liggende mens føreren går venstre-rundt om hunden til
pladspositionen. Føreren kan gøre et kort holdt i pladspositionen
inden der fortsættes til næste øvelse. Hunden går fremad direkte
fra dæk. Stationær øvelse.
Hund snur rundt. Før skiltet passeres dirigeres hunden til at
snurre en gang rundt, væk fra føreren, og komme tilbage i plads
positionen mens føreren fortsætter sin gang fremad.
Sidestep til venstre. Skiltet holdes på venstre side. Efter skiltet og i
bevægelse tager føreren ét skridt diagonalt til venstre med
venstre fod og teamet fortsætter af den nye linie - parallelforskudt fra
den oprindelige - uden at gøre holdt. Hunden holder hele tiden
pladsposition.
8-tal. Teamet skal gå et helt 8-tal, hvorved de passerer centrum 3
gange.
Stå. Teamet stopper og hunden dirigeres til at blive stående idet
føreren stopper ved siden af hunden. Når hunden står helt stille,
går føreren atter fremad samtidig med at hunden dirigeres fremad i
pladsposition direkte fra stående position. Stationær øvelse.
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.

* betyder at øvelsen kan forekomme flere gange på samme bane. Skiltet kan
optræde flere gange.
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Øvedeklassen
Nr. Skilt

Øvelse

39

Slalom med rundtur. Indgangen til slalom er med den første
kegle på hundens/førerens venstre side. Teamet skal færdiggøre
hele øvelsen ved at passere den sidste kegle.

40

Fristende 8-tal. Teamet skal gå et helt 8-tal, hvorved de passerer
centrum 3 gange. Hunden holder pladspositionen uden at
fristelserne berøres.

41*

42

43

44

45

46

47

48

2017

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.
STOP - 90° højre om - STOP. Teamet stopper og hunden sætter
sig. Derefter drejer teamet, på stedet, 90° til højre. Hunden følger
med og holder sin pladsposition, sætter sig igen hvorefter teamet
fortsætter til næste øvelse. Stationær øvelse.
STOP - 90° venstre om - STOP. Teamet stopper og hunden sætter
sig. Derefter drejer teamet, på stedet, 90° til venstre. Hunden
følger med og holder sin pladsposition, sætter sig igen hvorefter
teamet fortsætter til næste øvelse. Stationær øvelse.
STOP - Højre om - 1 skridt - Kald på plads - STOP. Teamet
stopper og hunden sætter sig. Hunden dirigeres til at blive
siddende mens føreren drejer til højre og derefter tager et skridt i
den nye retning og stopper. Hunden, der kaldes på plads, skal gå
til pladspositionen og sætte sig hvorefter teamet fortsætter til næste
øvelse. Stationær øvelse.
STOP - Højre omkring - Fremad. Teamet stopper og hunden
sætter sig. Derefter drejer teamet 180° højre rundt på stedet og
bevæger sig direkte fremad. Stationær øvelse.
STOP - Venstre omkring - Fremad. Teamet stopper og hunden
sætter sig. Derefter drejer teamet 180° venstre rundt på stedet og
bevæger sig direkte fremad. Stationær øvelse.
STOP - 180° højre omkring - STOP. Teamet stopper og hunden
sætter sig. Derefter drejer føreren på stedet 180° til højre. Hunden
følger med og holder sin pladsposition. Hunden sætter sig igen,
hvorefter teamet fortsætter til næste øvelse. Stationær øvelse.
STOP - 180° venstre omkring - STOP. Teamet stopper og hunden
sætter sig. Derefter drejer føreren på stedet 180° til venstre.
Hunden følger med og holder sin pladsposition. Hunden sætter sig
igen, hvorefter teamet fortsætter til næste øvelse. Stationær øvelse.
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49

50

51

52

53

54

55

56

2017

STOP - 1 Skridt til højre - STOP. Teamet stopper efter skiltet og
hunden sætter sig. Føreren træder 1 skridt lige til højre (uden at
ændre retning). Hunden følger med og holder sin pladsposition,
sætter sig igen hvorefter teamet fortsætter til næste øvelse.
Stationær øvelse.
STOP - Sit foran - hund Højre rundt - STOP. Teamet stopper og
hunden sætter sig. Derefter kalder føreren hunden ind foran sig
hvor hunden sætter sig (med front mod føreren). I øvelsens anden
del dirigeres hunden til pladspositionen ved at gå højre rundt og
bagom føreren. Først når hunden sidder i pladsposition går teamet
atter fremad. Føreren må ikke flytte sig for at hjælpe hunden under
øvelsen. Stationær øvelse.
STOP - Sit foran - hund Venstre rundt - STOP. Teamet stopper
og hunden sætter sig. Derefter kalder føreren hunden ind foran sig
hvor hunden sætter sig (med front mod føreren). I øvelsens anden
del dirigeres hunden til pladspositionen ved at gå direkte til venstre
side med front mod føreren. Først når hunden sidder i
pladsposition går teamet atter fremad. Føreren må ikke flytte sig for
at hjælpe hunden under øvelsen. Stationær øvelse.
STOP - Dæk - Sit. Teamet stopper og hunden sætter sig. Når
hunden sidder, dirigeres hunden diekte i dæk, og derefter direkte i
sit. Bortset fra i øvede klassen må føreren ikke flytte sig under
øvelsen. Stationær øvelse.
STOP - Stå - Gå rundt. Teamet stopper og hunden sætter sig.
Hunden skal derefter stå og blive stående mens føreren går til
venstre og rundt om den. Føreren kan gøre et kort holdt i
pladspositionen inden der fortsættes til næste øvelse. Teamet
fortsætter med hunden direkte fra stå. I øvedeklasse må føreren stille
sig foran for at få hunden til at stå. I øvrige klasser må føreren ikke
flytte sig under øvelsen. Stationær øvelse.
STOP - 1 skridt til venstre - STOP. Skiltet holdes på venstre side.
Teamet stopper efter skiltet og hunden sætter sig. Føreren
træder 1 skridt lige til venstre (uden at ændre retning). Hunden
følger med og holder sin pladsposition, sætter sig igen hvorefter
teamet fortsætter til næste øvelse. Stationær øvelse.
STOP - venstre om - 1 skridt - STOP. Teamet stopper og hunden
sætter sig. Hunden dirigeres til at blive siddende mens føreren
drejer til venstre og derefter tager et skridt i den nye retning og
stopper. Hunden, der kaldes på plads, skal gå til pladspositionen og
sætte sig hvorefter teamet fortsætter til næste øvelse. Stationær
øvelse.
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.
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57

58

59

60

61

62

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.
To tyskervendinger. Før skiltet passeres og med hunden i
pladspositionen går føreren venstre omkring, mens hunden går
højre om - rundt om føreren til pladspositionen. Føreren tager
herefter 1 - 3 skridt med hunden i position før der foretages endnu
en vending og teamet fortsætter i den oprindelige retning.
Vendingerne skal ske samtidigt og uden stop.
Cirkel i gang rundt om fører. Før skiltet passeres og med hunden i
pladspositionen dirigeres hunden til at gå en gang rundt om føreren,
og komme tilbage i plads positionen mens føreren fortsætter sin
gang fremad uden stop.
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.

* betyder at øvelsen kan forekomme flere gange på samme bane. Skiltet kan
optræde flere gange.
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Ekspertklassen
Nr. Skilte

65

66

67

68

69

70

71*

72

2017

Øvelse
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.
STOP - Gå hen og læg dig. Under gang drejer teamet i retning mod
feltet før hunden sætter sig ned. Når hunden sidder på plads
dirigeres den til at løbe frem (max. 5 meter) til feltet og lægge sig med
størstedelen af kroppen indenfor dette. Herefter fortsætter føreren
fremad. Hunden bliver liggende indtil ”Indkald under gang”, der skal
være næste øvelse. Stationær øvelse.
STOP - Stå - Dæk. Teamet stopper og hunden sætter sig. Derefter
kommer hunden op at Stå. Herefter kommer hunden i Dæk og til sidst
fortsætter teamet fremad med hunden i pladspositionen direkte fra
dæk. Føreren må ikke flytte sig under øvelsen. Stationær øvelse.
STOP - Stå - Sit. Teamet stopper og hunden sætter sig. Derefter
kommer hunden op at stå. Herefter kommer hunden i sit, hvorefter
teamet fortsætter fremad. Føreren må ikke flytte sig under øvelsen.
Stationær øvelse.
STOP - 1 skridt Stå, 1 skridt Sit, 1 skridt Dæk. Teamet stopper og
hunden sætter sig. Teamet går 1 skridt, stopper hunden står stille.
Teamet går 1 skridt, stopper, hunden sætter sig. Teamet går 1
skridt, stopper, hunden lægger sig og til sidst fortsætter teamet
fremad med hunden i pladspositionen direkte fra dæk. Stationær
øvelse.
Indkald under gang. Lige før eller på højde med skiltet kalder føreren
på hunden som skal komme direkte til den gående pladsposition.
Føreren må ikke ændre tempo under øvelsen men fortsætter til den
næste øvelse med hunden i pladsposition.
STOP - Hent/bring. Føreren stopper og hunden sætter sig og
bliver siddende mens føreren går fra den og kommer tilbage igen. En
Hent-øvelse skal efterfølges af en Bring-øvelse. Hunden skal holde
pladspositionen mellem de to øvelser. Stationær øvelse.
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73

74

75

Stå - Hent/bring. Teamet stopper og hunden dirigeres til at blive
stående idet føreren stopper. Hunden bliver stående mens føreren
går fra den og kommer tilbage igen. En Hent-øvelse skal efterfølges af
en Bring-øvelse. Hunden skal holde pladspositionen mellem de to
øvelser. Stationær øvelse.
Dæk - Hent/bring. Teamet stopper og hunden dirigeres direkte i
dæk uden at sætte sig først og bliver liggende mens føreren går
fra den og kommer tilbage igen. En Hent-øvelse skal efterfølges af en
Bring-øvelse. Hunden skal holde pladspositionen mellem de to
øvelser. Stationær øvelse.
STOP - Gå fra. Føreren stopper og hunden sætter sig og bliver
siddende mens føreren går fra den. Næste øvelse skal være ”Indkald
under gang”. Stationær øvelse.

76

Stå - Gå fra Teamet stopper og hunden dirigeres til at blive stående
idet føreren stopper. Hunden bliver stående mens føreren går fra
den. Næste øvelse skal være ”Indkald under gang”. Stationær øvelse.

77

Dæk - Gå fra. Teamet stopper og hunden dirigeres direkte i dæk
uden at sætte sig først og blive liggende mens føreren går fra den.
Næste øvelse skal være ”Indkald under gang”. Stationær øvelse.

78

79

2017

Stå under gang - Gå rundt. Fra gang og uden at tøve får føreren
hunden til at blive stående og går venstre omkring hunden.
Føreren kan gøre et kort holdt i pladspositionen inden der fortsættes
til næste øvelse. Hunden fortsætter direkte fra stå. 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.
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Championklassen
Nr. Skilt

80

81

82

83

84

85

86

87

2017

Øvelse
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.
Tunnel. Efter skiltet og direkte fra pladspositionen dirigeres
hunden gennem tunnelen, mens føreren fortsætter fremad uden
opstandsning, afventning eller stop. Efter hundens passage
fortsætter teamet til den næste øvelse med hunden i pladsposition.
STOP - 1, 2 skridt baglæns - hund bakker - STOP. Teamet stopper
og hunden sætter sig. Hundeføreren tager 1 skridt baglæns mens
hunden holder pladspositionen ved at rejse sig, bakke og sætte
sig igen. Hundeføreren tager 2 skridt baglæns mens hunden holder
pladspositionen ved at rejse sig, bakke og sætte sig igen før
teamet igen fortsætter fremad. Stationær øvelse.
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.
Dæk under gang - Gå rundt. Fra fri ved fod og uden at tøve får
føreren hunden til at lægge sig og går venstre omkring hunden.
Føreren kan gøre et kort holdt i pladspositionen inden der fortsættes
til næste øvelse. Hunden fortsætter direkte fra dæk. Stationær
øvelse.
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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.
STOP - send fremad - Stå. Under gang drejer teamet i retning mod
keglen før hunden sætter sig ned. Når hunden sidder dirigeres den
til at løbe frem (ca. 5 meter) til en afvigende kegle og stå (indenfor 1
meter fra keglen). Herefter fortsætter føreren fremad. Næste øvelse
skal være ”Indkald under gang”. Stationær øvelse.
Sit under gang - Gå rundt. Fra fri ved fod og uden at tøve får
føreren hunden til at sætte sig og går venstre omkring hunden.
Føreren kan gøre et kort holdt i pladspositionen inden der fortsættes
til næste øvelse. Stationær øvelse.
Stå foran – Bak - Fremad. Under gang kalder føreren hunden ind
foran sig hvor den skal stå med front mod føreren. Hunden dirigeres
derefter til at bakke, mens føreren bliver stående. Når den har
bakket mindst 3 hundelængder går føreren videre fremad,
overhaler hunden og får den i pladsposition. Det er valgfrit om det
sker til højre eller venstre, men skal ske i en flydende bevægelse.
Stationær øvelse.

11/11

