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Kursusprogram 
 

Navn: Hverdagslydighedstræning (HLT). 

Niveauer: Bronze, Sølv og Guld; og fra 2023 også Elite og Bronze Double. 

Formål: En glad familiehund med masser af kontakt og samarbejde mellem hund og fører i et forstyrrende 

miljø. Der lægges stor vægt på førers evne til at motivere hunden og forudse situationer. 

Antal gange: Dette bestemmer kredsen eller træningspladsen. 

Alder: Minimum 6 måneder for at deltage i HLT-træning, eller efter afsluttet hvalpehold, men gerne efter 

mere grundlæggende træning. 

Hvem kan deltage: Alle lovlige hunde kan deltage og der er ikke nogen krav om deltagelse i prøve. 

Hvor: Træningen foregår i byen, på villaveje og på træningspladsen. Den primære træning foregår i byen 

(forstyrrende miljø). Al træning dog inden for lovens rammer vedrørende fx løse hunde. 

 

 

Regler for prøven 
 

Det er DKK’s kredse, der kan arrangere officielle HLT-prøver. 

Tilmelding sker via hundeweb, hvor resultaterne også registreres.  

Aldersgrænsen er 10 måneder for at starte til prøve. 

Prøven foregår fortrinsvis i byen, på villaveje o.l., men også på træningspladsen eller et andet 

sikkert sted for de øvelser, hvor der ikke kræves forstyrrelser eller hvor linen skal tages helt af 

hunden.  

En prøveleder (se under prøveleder) er ansvarlig for afviklingen af prøven. 

Bedømmelsen foretages af en godkendt bedømmer (se under bedømmer). 

Bedømmelsen sker via et pointsystem. Alle øvelser kan maksimum give 10 point.  

Der foretages fradrag fra de 10 point, men ingen øvelse kan give mindre end 0. 

I programmet er der for hvert niveau 4 obligatoriske øvelser og derudover bestemmer bedømmeren hvilke 

andre øvelser, som deltagerne skal op i, så de i alt skal op i 9 praktiske øvelser samt besvare spørgsmål. 

De udvalgte øvelser offentliggøres på prøvedagen. 

Pris for deltagelse: se DKK’s hjemmeside. 

Der udleveres bedømmelsesblanket til alle deltagere og officielt DKK-diplom for bestået.  

Efter 3 x bestået guld bliver ekvipagen HLT-champion, hvorefter de kan deltage i eliteprøven. Efter 3 x 

bestået elite bliver ekvipagen HLT-elitechampion. 

Efter en bestået prøve kan fører få registreret resultatet – se DKK’s hjemmeside for pris. 

 

Bedømmer 

Prøven bedømmes af en godkendt bedømmer, som findes på en åben liste over alle bedømmere godkendt 

af DKK.  

Det er ALTID bedømmerens vurdering, der er gældende, for at prøven kan gennemføres sikkert og efter 

hensigten med prøveprogrammet samt uden at være til gene for omgivelserne. Bedømmerens kendelse er 

inappellabel. 

Bedømmer kan benytte sig af en udpeget hjælper til den praktiske gennemførelse af prøven. 

 

Prøveleder 
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Prøvelederen kan være en instruktør eller en frivillig, der er udpeget af den arrangerende kreds. 

Prøvelederen har ansvaret for planlægning af prøven, så den kan gennemføres forsvarligt og uden at 

være generende for omgivelserne og denne deltager også på prøvedagen, hvis ikke der er udpeget en 

stedfortræder. Efterfølgende er prøvelederen ansvarlig for at registrere resultaterne på hundeweb. 

Prøveleder skal tjekke vaccination efter DKK’s gældende regler og medlemskab af DKK, inden prøven går i 

gang. Forsikring tjekkes af bedømmer for deltagere i bronzeprøven. 

Prøveleder kan til enhver tid vælge at tjekke forsikringspapirer etc. og/eller foretage ID-scanning for 

udvalgte eller alle deltagere. 

Prøveleder skal sikre sig, at følgende er overholdt: Halsbånd/sele og line skal passe til hunden. Der må kun 

anvendes halsbånd eller fast sele. Der må IKKE benyttes kvælerhalsbånd. Halsbånd med stop, der ikke 

generer hunden, kan anvendes. 

 

Betingelser 

Alle lovlige hunde kan deltage - ingen hunde er for gamle - blot skal vaccination (se DKKs gældende 

regler), forsikring og medlemskab af DKK være i orden.  

Hund og fører skal sammen have erhvervet eksempelvis bronzeniveau, før de kan aflægge prøve ved 

sølvniveau osv. En hundefører kan altså kun gå op i ét niveau pr. prøve, ligesom en hund kun kan deltage 

med én fører pr. prøve. 

Fører skal fremstå som en rolig og sikker leder for hunden under hele prøveforløbet. Hunden skal ligeledes 

være rimeligt rolig og afbalanceret. Enhver form for truende adfærd eller udtalt ængstelig adfærd, er ikke 

acceptabelt. Udviser hunden sådan adfærd, kan bedømmer vælge, at hund og fører ikke får lov til at deltage 

på dagen. 

I prøvesammenhæng lægges der meget stor vægt på førers evne til at motivere sin hund, og at hunden er 

tryg ved fører og viser samarbejdsglæde. Der lægges ligeledes stor vægt på førers evne til at forudse 

situationer og håndtere hunden hensigtsmæssigt - med forståelse for sit ansvar over for hund, naboer og 

samfundet generelt. 

Hund og fører skal optræde hensynsfuldt i forhold til deres omgivelser før, under og efter prøven. Hvis 

hunden laver udfald mod mennesker eller hunde, eller på anden vis agerer på en måde, som ikke er i 

overensstemmelse med prøvemomenterne, kan bedømmer vælge at tilbageholde præmieringen, også 

selvom dette observeres uden for den egentlige prøve. 

 

Tilmelding 

Tilmelding til officielle HLT-prøver sker på www.hundeweb.dk. Ejerskifte af en hund samt eventuel 

adresseændring skal være registreret i DKK før anmeldelse til en prøve. I modsat fald kan hunden nægtes 

deltagelse. Der lukkes for tilmeldinger, når det maximale antal hunde er nået. 

Hvis en tilmeldt tæve er i løbetid på prøvedagen, skal dette oplyses til prøveleder hurtigst muligt.  

Ønskes skift fra et niveau til et andet efter tilmeldingsfristens udløb, skal den prøveansvarlige kontaktes, 

da det er denne, der bestemmer, om det kan lade sig gøre.  

 

Framelding 

Framelding skal ske skriftligt inden anmeldelsesfristen er udløbet. I dette tilfælde tilbagebetales til- 

meldingsgebyret. Efter anmeldelsesfristens udløb kan framelding ikke finde sted og hunden kan ikke 

flyttes til en anden prøve. Tilmeldingsgebyret tilbagebetales ikke. 

 

http://www.hundeweb.dk/
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Tilbagebetaling af gebyr 

Tilbagebetaling af det fulde gebyr efter at tilmeldingsfristen er udløbet eller efter at prøven er afholdt, kan 

kun finde sted, hvis hunden på grund af sygdom ikke kan eller kunne deltage, hvilket skal dokumenteres 

ved tilsendelse til prøveleder af autoriseret dyrlægeattest senest 3 dage efter, at prøven er blevet afholdt.  

 

Klager 

Eventuelle klager skal rettes til prøvelederen på skrift og ledsages af et klagegebyr på kr. 500,-, som 

tilbagebetales til klageren, såfremt denne får medhold i sin klage. Får klageren ikke medhold i klagen, 

tilfalder gebyret den arrangerende kreds. Klager modtaget senere end på prøvedagen behandles ikke. 

 
Arrangør/deltagerberettigede/doping etc. 

Der henvises til de generelle bestemmelser for afholdelse af udstillinger og prøver i Danmark. 

 

En hund kan udelukkes/diskvalificeres 

Hvis den efter bedømmerens skøn er uegnet til deltagelse på grund af udpræget nervøsitet, dårlig 

kondition, fysiske eller psykiske handicaps, aggressivitet overfor bedømmer, prøveleder, hjælpere, andre 

hunde eller deres førere m.fl. på og udenfor prøvearealet. 

 

En hundefører kan udelukkes/diskvalificeres 

Hvis denne ikke retter sig efter bedømmerens eller prøvelederens anvisninger samt efter gældende regler. 

Hvis denne udøver en efter bedømmerens skøn unødvendig hårdhed overfor hunden eller direkte afstraffer 

den eller forstyrrer en anden prøvedeltager eller dennes hund under deres prøveaflæggelse. 

 

Opførsel 

Al utilbørlig kritik af eller nedsættende ytringer om en bedømmer, en hjælper eller en prøveleder såvel som 

utilstedelig omgangstone eller anden overtrædelse af reglementet kan medføre fortabelse af den tildelte 

præmiering og eventuelt bortvisning fra prøven. Afgørelse herom træffes af prøveledelsen og skal 

efterfølgende indberettes til bestyrelsen i den arrangerende kreds, der beslutter det videre forløb og 

hvorvidt sagen skal indberettes til DKK’s bestyrelse. DKK kan herefter beslutte, om sagen skal videregives til 

disciplinærnævnet til behandling i henhold til DKK’s love.  

 

Diskvalificering 

Såfremt en hund eller dens fører udelukkes/diskvalificeres, fratages de dagens præmiering og 

deltagergebyret tilbagebetales ikke. 

Bedømmeren kan fratage en hund tildelte præmieringer/resultater, hvis hunden udviser aggressiv eller 

anden uønsket adfærd. Hunden tildeles i så fald præmieringsgraden eller prøvekarakteren 0. En hund, som 

2 gange får 0 pga. temperamentet, kan af DKK’s bestyrelse fratages retten til avl samt retten til at deltage i 

udstillinger, prøver, konkurrencer m. v. 

Hvis en hund diskvalificeres på grund af aggressivitet, kan DKK’s Familiehundeudvalg indstille til DKK’s 

bestyrelse, at hunden idømmes en karantæne på op til 6 mdr. Dette gælder ved førstegangsindberetninger. 



Side  7 af 37 
 

Bronzeniveau 
 

Maximum er 110 point og der skal opnås 85 point for at bestå bronzeniveau.  

 

1. KONTROL AF ID ETC. - obligatorisk  

Prøveleder medbringer scanner, hvis ikke andet aftales med bedømmer. 

Fører fremviser høm-høm-pose, forsikringspapirer og hundens navneskilt samt at hunden ikke kan 

trække sig ud af sele/halsbånd. 

Bedømmer scanner ID-nummeret og imens forholder hunden sig roligt. Bedømmer tjekker, at ID-

nummer stemmer overens med de medbragte forsikringspapirer. 

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando. 

Der er fratræk for følgende: 

Mangler det lovpligtige navneskilt og/eller gyldige forsikringspapirer kan hunden ikke deltage i prøven.  

Kan hunden trække sig ud af sele/halsbånd, kan hunden ikke deltage i prøven. 

Mangler høm-høm-pose, trækkes der 3 point. 

Hvis hunden trækker sig eller er meget utryg og ikke accepterer, at der bliver scannet, trækkes der 2 point 

pr. forsøg. Ved tvang stoppes øvelsen og der gives 0 point. 

Bedømmer kan også trække point for førerfejl, lokning, uhensigtsmæssig belønning o.l. 

 

2. HALSBÅND/SELE OG LINE  

Hunden forholder sig roligt, mens fører aftager og efterfølgende påsætter halsbånd eller sele og line.  

Der må påsættes et hjælpehalsbånd og line, mens øvelsen gennemføres. 

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando. 

Der er fratræk for følgende: 

Hvis hunden trækker sig, eller er utryg og ikke vil acceptere, at halsbånd eller sele aftages og påsæt- 

tes, trækkes der 2 point pr. forsøg. Ved tvang stoppes øvelsen og der gives 0 point. 

Bedømmer kan også trække point for førerfejl, lokning, uhensigtsmæssig belønning o.l. 

 

3. FØLGE I LØS LINE  

Hunden, der er i line, følger fører i ”klappeafstand” på både højre og venstre side. Følget er på min. 100 

meter. Fører må belønne hunden med godbidder enkelte gange undervejs.  

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando. 

Der er fratræk for følgende: 

1. gang linen er stram, trækkes der 1 point, 2. gang trækkes der 2 point, 3. gang trækkes der 3 point.  

Der må ikke lokkes med bold, legetøj, godbidder, hånden i lommen i længere tid, og lignende. For dette 

trækkes der 2 point pr. gang.  

Reagerer hunden på fremmede mennesker, andre hunde el.lign., trækkes der 2 point. 

Rykker fører i linen trækkes der 6 point. 

Markerer hunden undervejs, stoppes øvelsen og der gives 0 point. 

Bedømmer kan også trække point for førerfejl, lokning, uhensigtsmæssig belønning o.l. 
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4. VENTE  

Hunden, der er i line, venter roligt, mens fører åbner dør/låge og bagefter sikrer sig, at der er fri bane. Hvis 

øvelsen laves ved et hushjørne, en hæk eller lignende forhindring, venter hunden roligt, mens fører går frem 

og sikrer sig, at der er fri bane. 

Fører må bruge valgfri kommando til hunden. 

Fører og hund går nu igennem dør-/lågeåbning eller frem fra hushjørnet, hækken eller lignende 

forhindring, hvor hunden igen venter roligt.  

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando. 

Der er fratræk for følgende: 

Hvis hunden ikke roligt venter på, at fører går frem og kigger efter fri bane, trækkes der 2 point.  

Glemmer fører at sikre fri bane, trækkes der 2 point. 

Venter hunden ikke roligt til sidst, trækkes der 2 point.  

Ved stram line trækkes der 6 point.  

Bedømmer kan også trække point for førerfejl, lokning, uhensigtsmæssig belønning o.l. 

 

5. FORBLIVE PÅ STEDET I LINE 

Fører beder hunden om at indtage sit, stå eller dæk. Linen lægges ved hunden (ikke på hunden) og fører går 

min. 3 meter væk fra hunden, der forholder sig i ro i 30 sekunder, efter at fører er kommet på afstand. 

Herefter går fører på bedømmers anvisning retur til hunden og samler linen op.  

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando. 

Der er fratræk for følgende: 

Bliver hunden i positionen, men gør uafbrudt, trækkes der 2 point. 

Bryder hunden positionen, men forlader ikke udgangsstedet eller fører formår at bremse den indenfor 

kort afstand, trækkes der 1 point; gentages dette trækkes der 3 point. 

Forlader hunden positionen, efter at fører er kommet på afstand, og ikke kan bremses: 

- Efter 1-9 sekunder trækkes der 9 point og øvelsen stoppes. 

- Efter 10-14 sekunder trækkes der 8 point og øvelsen stoppes. 

- Efter 15-29 sekunder trækkes der 5 point og øvelsen stoppes. 

Forlader hunden positionen, mens fører går retur til den, trækkes der 2 point. 

Når fører ikke at komme på afstand, før hunden forlader positionen, stoppes øvelsen og der gives 0 

point. 

Bedømmer kan også trække point for førerfejl, lokning, uhensigtsmæssig belønning o.l. 

 

6. IND OG UD AF KØRETØJ - obligatorisk 

Hund og fører venter ved bil, cykel, anhænger eller lignende køretøj. 

Ved indstigning forholder hunden sig i ro ved siden af fører, mens denne gør køretøjet klar til indstigning. 

Herefter accepterer hunden at blive håndteret af fører, så den er forsvarligt installeret i køretøjet. Enten går 

hunden selv ind i køretøjet, eller den løftes ind. Hunden venter nu i køretøjet med lukket dør min. 10 

sekunder inden udstigning. 

Ved udstigning venter hunden roligt på, at fører åbner til køretøjet og at den får påsat line, så den igen kan 

forlade køretøjet. 

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando. 

  



Side  9 af 37 
 

Der er fratræk for følgende: 

Hvis hunden ikke venter roligt sammen med fører ved køretøjet, trækkes der 2 point.  

Hvis hunden ikke venter på, at fører enten giver den signal eller løfter den ind i køretøjet, eller den trækker 

sig og ikke vil ind i bilen, trækkes der 2 point.  

Hvis hunden ikke venter roligt, mens døren lukkes, trækkes der 2 point.  

Samme pointgivning ved udstigning. 

Bedømmer kan også trække point for førerfejl, lokning, uhensigtsmæssig belønning o.l. 

 

7. DAGLIG HÅNDTERING - obligatorisk 

Hunden accepterer roligt, at fører kigger tænder og bid, både højre og venstre side, kigger alle 4 poter, inkl. 

trædepuder og negle, samt kigger på og lugter til begge ører. 

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando. 

Der er fratræk for følgende: 

Hvis hunden ikke accepterer tjek af poter, inkl. trædepuder og negle, trækkes der 2 point. 

Hvis hunden ikke accepterer tjek af ører, trækkes der 2 point. 

Hvis hunden ikke accepterer tjek af bid og begge sider af tandsættet, trækkes der 6 point. 

Hvis hunden er meget utryg ved situationen, stoppes øvelsen og der gives 0 point.  

Bedømmer kan også trække point for førerfejl, lokning, uhensigtsmæssig belønning o.l. 

 

8. INDKALD - obligatorisk 

Fører tager linen af hunden og går min. 5 meter væk. Hunden kan evt. holdes af bedømmer eller en 

udpeget hjælper, mens fører går væk fra den. 

Fører kalder og hunden kommer direkte hen til fører og afventer roligt, at linen påsættes. Det er tilladt 

fører at bruge fløjte og/eller visuelt signal. 

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando. 

Der er fratræk for følgende: 

Hvis hunden løber til fører, men derefter løber væk fra denne, trækkes der 4 point.  

Hvis fører rækker ud for at fange hunden, trækkes der 4 point. 

Hvis hunden ikke løber direkte til fører, trækkes der 6 point.  

Markerer hunden undervejs, stoppes øvelsen og der gives 0 point. 

Bedømmer kan også trække point for førerfejl, lokning, uhensigtsmæssig belønning o.l. 

 

9. BLIVE HOLDT AF EN FREMMED  

Hunden overlades til bedømmer eller en udpeget hjælper, hvorefter fører går min. 10 meter væk fra hunden 

til et anvist skjulested. Fører er i skjul i 10 sekunder, hvorefter fører på bedømmers anvisning går retur til 

hunden. Hunden forholder sig nogenlunde roligt, mens fører er væk. Den skal ikke indtage en bestemt 

position. 

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando. 

Der er fratræk for følgende: 

Bliver hunden meget urolig, mens fører er ude af syne, stoppes øvelsen og der trækkes følgende point: 

Fører i skjul 1-5 sek. = der trækkes 5 point. Fører i skjul 6-9 sek. = der trækkes 3 point. 

Gør hunden meget, mens fører er i skjul, trækkes der 1 point.  

Bliver hunden meget urolig, allerede inden fører er kommet i skjul, stoppes øvelsen og der gives 0 point. 
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Bedømmer kan også trække point for førerfejl, lokning, uhensigtsmæssig belønning o.l. 

 

10. FORHOLDE SIG ROLIGT  

Fører og hund går hen til bedømmer eller en udvalgt hjælper, der står et lille stykke væk. 

Fører kan frit vælge, hvordan hunden skal håndteres i situationen – det er fx tilladt at bede den om at sidde, 

stå, ligge el.lign. 

Bedømmer/hjælper hilser først på fører (afstand ca. 1 meter – håndtryk eller albuehils) og der samtales 

ganske kort tid. Derefter hilser bedømmer/hjælper kortvarigt på hunden (fx med håndtarget). Ønsker 

hunden ikke at tage kontakt, er dette ok. 

Hunden må ikke hoppe op ad bedømmer/hjælper og fører skal på en positiv måde (kropssprog/stemme) 

kunne afværge, at dette sker. 

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando. 

Der er fratræk for følgende: 

Hvis hunden ikke accepterer, at fører og bedømmer/hjælper hilser på hinanden, trækkes der 6 point. 

Holdes hunden tilbage i stram line, trækkes der 6 point. 

Hopper hunden op, trækkes der 6 point. 

Bedømmer kan også trække point for førerfejl, lokning, uhensigtsmæssig belønning o.l. 

 

11. BEHOLDERSØG 

Prøveleder medbringer beholderne. 

Udføres med 2 beholdere med selvvalgt fært og 3 beholdere uden fært. Prøveleder sørger for 2 nye 

beholdere til hver deltager. Alle beholdere er forsynet med låg med et lille hul i. Beholderstørrelsen er 

underordnet. Efter 30 dage kan alle beholdere genbruges. 

Bedømmer/hjælper går over til fører, der lægger egne godbidder/færtkilder i de 2 beholdere.  

Fører og hund bedes om at vende ryggen til, mens bedømmer/hjælper 5 meter væk lægger beholderne på 

række med en afstand mellem hver beholder på ca. 1 meter. 

Fører går med hunden, der er i line, hen til beholderne (valgfri start i forhold til beholderne), hvor hunden 

udpeger de 2 rigtige beholdere. Fører markerer overfor bedømmer, der siger rigtigt eller forkert. Fører må 

belønne hunden efter hver rigtig markering. 

Der er afsat max. 60 sekunder til øvelsen. 

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando. 

Der er fratræk for følgende: 

Hvis hunden slikker på eller bider i beholderne, trækkes der 2 point. 

Hvis hunden indenfor de max. 60 sekunder kun har udpeget 1 rigtig beholder, trækkes der 5 point. 

Hvis hunden indenfor de max. 60 sekunder har vist interesse for beholderne, men ikke har udpeget de 

rigtige beholdere, trækkes der 7 point. 

Hvis hunden er voldsom, leger med beholderne el.lign., stoppes øvelsen og der tildeles de evt. optjente 

point. 

Bedømmer kan også trække point for førerfejl, lokning, uhensigtsmæssig belønning o.l. 
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12. TRICKØVELSE 

Fører vælger ét af nedenstående 3 tricks, der skal fremføres på dagen, hvis bedømmer vælger at medtage 

øvelsen. 

 

A: Slalom mellem førers ben 

Øvelsen kan laves med eller uden line. 

Fører beder hunden om at gå slalom mellem førers ben i alt 5 skridt fremad.  

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando. 

Der er fratræk for følgende: 

For hvert manglende skridt gennem førers ben trækkes der 2 point. 

Hvis hunden fjoller og ikke går direkte gennem førers ben, trækkes der 1 point pr. gang. 

Bedømmer kan også trække point for førerfejl, lokning, uhensigtsmæssig belønning o.l. 

 

B: Hente genstand (rydde op) 

Fører medbringer en valgfri genstand/ting samt en kurv/kasse, der gives til bedømmer/hjælper. Fører 

vælger selv placeringen af kurven/kassen. 

Fører og hund bedes om at vende ryggen til, mens bedømmer/hjælper 3 meter væk lægger genstanden. 

Fører tager linen af hunden og beder den om at hente genstanden og lægge den i kurven/kassen. 

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando. 

Der er fratræk for følgende: 

Samler hunden genstanden op, men lægger den ikke i kurven/kassen, trækkes der 3 point. 

Løber hunden hen til genstanden, men samler den ikke op, trækkes der 7 point. 

Afgiver fører flere kommandoer, trækkes der 1 point pr. kommando. 

Bedømmer kan også trække point for førerfejl, lokning, uhensigtsmæssig belønning o.l. 

 

C: Rulle 

Øvelsen kan laves med eller uden line. 

Hunden ruller på førers anvisning helt rundt. 

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando. 

Der er fratræk for følgende: 

Hvis hunden kun lægger sig ned på siden, trækkes der 5 point. 

Bedømmer kan også trække point for førerfejl, lokning, uhensigtsmæssig belønning o.l. 

 

 

13. ANSVAR OG PLIGTER SOM HUNDEEJER/-FØRER - obligatorisk 

Fører besvarer 15 relevante spørgsmål om hundeejerens/-førerens ansvar og pligter i dagligdagen. Dette 

kan være skriftligt eller mundtligt. Alle hjælpemidler må benyttes til besvarelsen. 

Der er fratræk for følgende: 

Besvarer fører 10 af de 15 spørgsmål korrekt, trækkes der 5 point. 

Besvarer fører 11 af de 15 spørgsmål korrekt, trækkes der 4 point. 

Besvarer fører 12 af de 15 spørgsmål korrekt, trækkes der 3 point. 

Besvarer fører 13 af de 15 spørgsmål korrekt, trækkes der 2 point. 

Besvarer fører 14 af de 15 spørgsmål korrekt, trækkes der 1 point. 
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 14. HELHEDSINDTRYK 

Her kan bedømmer belønne hund og fører med 1-10 point for samarbejde og motivation. 
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Sølvniveau 
 

Maximum er 110 point og der skal opnås 90 point for at bestå sølvniveau.  

 

1. FØLGE I LØS LINE  

Hunden, der er i line, følger fører i ”klappeafstand” på højre og venstre side, også når fører fx drejer til siden 

og vender om. Hunden accepterer undervejs forskellige forstyrrelser fra fx mennesker, cyklister, kørestole, 

barnevogne, paraplyer o.l. Fører og hund passerer også modgående hunde, hvilket kan være 2 af de øvrige 

deltagere med egen hund. Følget er på min. 100 meter. 

Fører og hund standser også ved fortovskant, hvor hunden roligt afventer, at fører giver den lov til at gå 

med over på den anden side af vejen.  

Fører må belønne hunden med godbidder ved standsning ved fortov.  

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando. 

Der er fratræk for følgende: 

1. gang linen er stram, trækkes der 2 point, 2. gang trækkes der 3 point og 3. gang trækkes der 4 point. 

Der må ikke lokkes med bold, legetøj, godbidder, hånden i lommen i længere tid, og lignende. For dette 

trækkes der 3 point pr. gang. 

Reagerer hunden på fremmede mennesker, andre hunde el.lign., trækkes der 3 point. 

Rykker fører i linen, stoppes øvelsen og der gives 0 point. 

Markerer hunden undervejs, stoppes øvelsen og der gives 0 point. 

Bedømmer kan også trække point for førerfejl, lokning, uhensigtsmæssig belønning o.l. 

 

2. INDKALD - obligatorisk 

Fører tager linen af hunden og beder den om at sidde, dække eller stå. Fører går med ryggen til hunden 

min. 10 meter væk og kalder på hunden, der kommer direkte hen til fører og forholder sig roligt tæt ved 

fører, indtil linen er påsat. Det er tilladt fører at bruge fløjte og/eller visuelt signal. 

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando. 

Der er fratræk for følgende: 

Hvis hunden løber til fører, men derefter løber væk fra denne, trækkes der 4 point.  

Hvis hunden ikke løber direkte til fører, trækkes der 6 point.  

Hvis fører forsøger at indfange hunden, trækkes der 6 point. 

Hvis hunden rejser sig, før fører er kommet på afstand og har kaldt på den, stoppes øvelsen og der gives 0 

point. 

Hvis hunden slet ikke løber til fører, stoppes øvelsen og der gives 0 point. 

Markerer hunden undervejs, stoppes øvelsen og der gives 0 point. 

Bedømmer kan også trække point for førerfejl, lokning, uhensigtsmæssig belønning o.l. 

 

3. FORBLIVE PÅ STEDET  

Fører tager linen af hunden og beder den om at indtage sit, stå eller dæk og går så med ryggen til hunden 

min. 6 meter væk fra den. Hunden forbliver på stedet i samme position i 60 sekunder, efter at fører er 

kommet på afstand. Herefter går fører på bedømmers anvisning retur til hunden og sætter linen på. Hunden 

må ikke bryde positionen, før bedømmer har afsluttet øvelsen.  

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando. 
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Der er fratræk for følgende: 

Bryder hunden positionen, efter at fører er kommet på afstand: 

- Efter 1-9 sekunder trækkes der 9 point og øvelsen stoppes. 

- Efter 10-19 sekunder trækkes der 8 point og øvelsen stoppes. 

- Efter 20-29 sekunder trækkes der 6 point og øvelsen stoppes. 

Efter 30-39 sekunder trækkes der 4 point og øvelsen stoppes. 

Efter 40-59 sekunder trækkes der 2 point og øvelsen stoppes. 

Bryder hunden positionen, mens fører går retur til den eller er ved at påsætte linen, trækkes der 2 point. 

Når fører ikke at komme på afstand, før hunden forlader positionen, stoppes øvelsen og der gives 0 

point. 

Bedømmer kan også trække point for førerfejl, lokning, uhensigtsmæssig belønning o.l. 

 

4. FØLGE FØRER VÆK FRA FORSTYRRELSER - obligatorisk 

Prøveleder medbringer 4 kegler el.lign. til markering af arealet. 

Bedømmer/hjælper opmærker et areal på ca. 5 x 5 meter. Indenfor denne markering bevæger 5 personer sig 

omkring med egen hund i line. 

Fører går med hunden i line gennem gruppen og min. 10 meter efter, at fører og hund er kommet igennem 

gruppen, stopper de. 

Det er førers ansvar at guide hunden igennem gruppen, standse op, hvor dette er nødvendigt, lave retnings-

skift o.l. Der må belønnes enkelte gange undervejs. 

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando. 

Der er fratræk for følgende: 

Kommer hunden udenfor ”klappeafstand”, trækkes der 3 point pr. gang. 

Reagerer hunden på de gående mennesker eller deres hunde, trækkes der 3 point pr. gang. 

Når hunden at hoppe op ad en anden hundefører, trækkes der 7 point pr. gang. 

Rykker fører i linen, stoppes øvelsen og der gives 0 point. 

Bedømmer kan også trække point for førerfejl, lokning, uhensigtsmæssig belønning o.l. 

 

5. ROLIG GANG PÅ TRAPPE 

Fører går med hunden, der er i line, hen til trappen, hvor de begge går 4-6 trin op, står stille og venter, og 

går så ned igen.  

Fører må motivere hunden til at følge pænt og må belønne hunden, hvor de venter, inden de går ned igen. 

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando. 

Der er fratræk for følgende: 

For hver gang hunden kommer udenfor ”klappeafstand”, trækkes der 3 point. 

Bedømmer kan også trække point for førerfejl, lokning, uhensigtsmæssig belønning o.l. 

 

6. STÅ BUNDET 

Fører efterlader hunden, der er i line af passende længde, et anvist sted (krog, træ el.lign.) og går hen til en 

fører med hund, der står ca. 5 meter væk. Her hilser fører på hunden (fx håndtarget) og går efter et par 

sekunder retur mod egen hund. 2 meter fra hunden standser fører op og står et par sekunder, inden fører 

slutter af med at hente hunden. 

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando. 
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Der er fratræk for følgende: 

Er hunden meget urolig, når fører hilser på den anden hund, trækkes der 6 point. 

Er hunden meget urolig, når fører går retur mod den, trækkes der 4 point. 

Er hunden meget urolig, når fører går fra den, stoppes øvelsen og der gives 0 point. 

Bedømmer kan også trække point for førerfejl, lokning, uhensigtsmæssig belønning o.l. 

 

7. OMGÆNGELIGHED VED MAD - obligatorisk 

Fører medbringer det spiselige til hunden (tyggeben, foder, godbidder el.lign.) og evt. en skål. 

Fører lægger det spiselige ned til hunden, der er i line, og beder den om at vente. Efter 3-5 sekunder giver 

fører den lov til at tage det spiselige eller begynde at spise fra skålen. Efter 3-5 sekunder beder fører 

hunden om at aflevere det spiselige, fx ved at få tilbudt noget andet spiseligt, eller, hvis den spiser fra en 

skål, ved at fører lægger lidt ekstra ned i skålen (hånden skal helt ned i skålen). 

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando. 

Der er fratræk for følgende: 

Venter hunden ikke roligt på, at det spiselige lægges/sættes ned til den, trækkes der 4 point. 

Venter hunden ikke roligt på at få lov til at gå i gang med at spise, trækkes der 6 point. 

Kan fører ikke bytte det spiselige med noget andet eller lægge noget ekstra ned i skålen, trækkes der 7 

point. 

Styres hunden med linen, stoppes øvelsen og der gives 0 point. 

Bedømmer kan også trække point for førerfejl, lokning, uhensigtsmæssig belønning o.l. 

 

8. POTETARGET 

Fører medbringer et target efter eget valg. 

Bedømmer eller en udpeget hjælper holder hunden i linen, mens fører udlægger target min. 3 meter væk. 

Fører kan også vælge at tage linen af hunden og lade den vente eller indtage en valgfri position. 

Fører går retur til hunden, tager linen af den, hvis den blev holdt, og sender den hen til target, hvor den 

stiller sig med begge forpoter på targetpladen og venter der, indtil fører kommer hen til den og sætter 

linen på.  

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando. 

Der er fratræk for følgende: 

Løber hunden direkte ud til target og stiller sig med 1 forpote på pladen, trækkes der 1 point. 

Løber hunden til target, men har ”ærinder” undervejs, trækkes der 2 point pr. gang. 

Forlader hunden target, inden fører kommer hen til den og påsætter linen, trækkes der 3 point. 

Bliver hunden på target, men sætter sig ned, trækkes der 2 point. 

Bedømmer kan også trække point for førerfejl, lokning, uhensigtsmæssig belønning o.l. 

 

9. POSITIONSSKIFT PÅ AFSTAND 

Prøveleder medbringer en eller flere lange liner efter størrelsen på de deltagende hunde. Det er også 

tilladt fører at medbringe den lange line. 

Øvelsen laves i lang line, som bedømmer holder på en afstand af ca. 5 meter fra hunden.  

Fører starter med at oplyse den valgte position til positionsskift. 

Fører påsætter den lange line og overlader denne til bedømmer, der herefter går 5 meter væk fra hunden. 

Fører beder nu hunden om at indtage sit, dæk eller stå. Fører går 2 meter væk og beder med en enkelt 
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kommando hunden skifte position 1 gang. Fører går herefter tilbage til hunden og påsætter egen line. 

Hunden må rykke sig op til en kropslængde i forbindelse med positionsskiftet. 

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando. 

Der er fratræk for følgende: 

Hvis fører bruger flere kommandoer for at få hunden til at skifte position, trækkes der 1 point pr. ekstra 

kommando. 

Hvis hunden indtager en anden position, end den fører har bedt den om, trækkes der 6 point. 

Hvis hunden skifter position, mens fører er på vej tilbage til den, trækkes der 3 point. 

Hvis hunden skifter position, inden fører er kommet på afstand, stoppes øvelsen og der gives 0 point. 

Bedømmer kan også trække point for førerfejl, lokning, uhensigtsmæssig belønning o.l. 

 

10. UNDERSØGELSE AF ”EN FREMMED” - obligatorisk 

Er det muligt at bruge bord, forhøjning el.lign., er dette tilladt og valgfrit for fører. 

Hunden, der holdes i line af fører, forholder sig roligt, mens bedømmer eller en udpeget hjælper først 

berører den blidt på kroppen og derefter undersøger dens tænder, øjne, ører, poter og mave. Fører må 

støtte hunden under hele øvelsen – godbidsbelønning i begrænset omfang. 

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando. 

Der er fratræk for følgende: 

Hvis hunden ikke accepterer at blive berørt på kroppen, trækkes der 6 point. 

Hvis hunden ikke accepterer tjek af bid og begge sider af tandsættet trækkes der 6 point. 

Hvis hunden ikke accepterer tjek af poter, inkl. trædepuder og negle, trækkes der 2 point. 

Hvis hunden ikke accepterer tjek af ører, trækkes der 2 point. 

Hvis hunden ikke accepterer tjek af mave, trækkes der 2 point. 

Hvis hunden er meget utryg ved situationen, stoppes øvelsen og der gives 0 point.  

Bedømmer kan også trække point for førerfejl, lokning, uhensigtsmæssig belønning o.l. 

 

11. BEHOLDERSØG 

Prøveleder medbringer beholderne. 

Udføres med 2 beholdere med fært og 5 beholdere uden fært. Prøveleder sørger for 2 nye beholdere til hver 

deltager. Alle beholdere er forsynet med låg med et lille hul i. Beholderstørrelsen er underordnet. Efter 30 

dage kan alle beholdere genbruges. 

Bedømmer/hjælper går over til fører, der lægger egne godbidder/færtkilder i de 2 beholdere.  

Fører og hund bedes om at vende ryggen til, mens bedømmer/hjælper 5 meter væk lægger beholderne på 

række med en afstand mellem hver beholder på ca. 0,5 meter. 

Fører går med hunden, der er i line, hen til beholderne (valgfri start i forhold til beholderne), hvor hunden 

udpeger de 2 rigtige beholdere. Fører markerer overfor bedømmer, der siger rigtigt eller forkert. Fører må 

belønne hunden efter hver rigtig markering. 

Der er afsat max. 60 sekunder til øvelsen. 

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando. 

Der er fratræk for følgende: 

Hvis hunden slikker på eller bider i beholderne, trækkes der 3 point. 

Hvis hunden indenfor de max. 60 sekunder kun har udpeget 1 rigtig beholder, trækkes der 5 point. 
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Hvis hunden indenfor de max. 60 sekunder har vist interesse for beholderne, men ikke har udpeget de 

rigtige beholdere, trækkes der 7 point. 

Hvis hunden er voldsom, leger med beholderne el.lign., stoppes øvelsen og der tildeles de evt. optjente 

point. 

Bedømmer kan også trække point for førerfejl, lokning, uhensigtsmæssig belønning o.l. 

 

12. TRICKØVELSE 

Fører vælger ét af nedenstående 3 tricks, der skal fremføres på dagen, hvis bedømmer vælger at medtage 

øvelsen. 

 

A: Slalom mellem førers ben 

Fører tager linen af hunden og beder den om at gå slalom mellem førers ben i alt 5 skridt fremad og 5 

skridt, hvor fører går baglæns. Øvelsen slutter med, at fører påsætter linen igen. 

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando. 

Der er fratræk for følgende: 

For hvert manglende skridt gennem førers ben trækkes der 2 point. 

Hvis hunden fjoller og ikke går direkte gennem førers ben, trækkes der 2 point pr. gang. 

Bedømmer kan også trække point for førerfejl, lokning, uhensigtsmæssig belønning o.l. 

 

B: Hente genstand (rydde op) 

Fører medbringer 2 valgfrie genstande/ting samt 1 kurv/kasse, der gives til bedømmer/hjælper. Fører 

vælger selv placeringen af kurven/kassen. 

Fører og hund bedes om at vende ryggen til, mens bedømmer/hjælper 5 meter væk lægger de 2 genstande 

med en afstand på ca. 3 meter. 

Fører tager linen af hunden og beder den om at hente de 2 genstande en efter en (=2 udløb) og lægge dem i 

kurven/ kassen. 

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando. 

Der er fratræk for følgende: 

Samler hunden kun 1 genstand op og lægger denne i kurven/kassen, trækkes der 5 point. 

Samler hunden genstanden op, men lægger den ikke i kurven/kassen, trækkes der 3 point pr. udløb. 

Afgiver fører flere kommandoer pr. udløb, trækkes der 2 point pr. kommando. 

Bedømmer kan også trække point for førerfejl, lokning, uhensigtsmæssig belønning o.l. 

 

C: High five 

Hunden, der er i line, løfter både højre og venstre forpote – i alt 2 gange med hver pote – valgfri 

rækkefølge.  

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando. 

Der er fratræk for følgende: 

Løfter hunden kun 1 pote, trækkes der 5 point. 

Løfter hunden kun 2 poter, trækkes der 3 point. 

Løfter hunden kun 3 poter, trækkes der 2 point. 

Skal fører bruge flere opmuntringer til hunden, trækkes der 1 point pr. gang. 

Bedømmer kan også trække point for førerfejl, lokning, uhensigtsmæssig belønning o.l. 
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13. ANSVAR OG PLIGTER SOM HUNDEEJER/-FØRER - obligatorisk 

Fører besvarer 15 relevante spørgsmål om hundeejerens/-førerens ansvar og pligter i dagligdagen. Dette 

kan være skriftligt eller mundtligt. Alle hjælpemidler må benyttes til besvarelsen. 

Der er fratræk for følgende: 

Besvarer fører 10 af de 15 spørgsmål korrekt, trækkes der 5 point. 

Besvarer fører 11 af de 15 spørgsmål korrekt, trækkes der 4 point. 

Besvarer fører 12 af de 15 spørgsmål korrekt, trækkes der 3 point. 

Besvarer fører 13 af de 15 spørgsmål korrekt, trækkes der 2 point. 

Besvarer fører 14 af de 15 spørgsmål korrekt, trækkes der 1 point. 

 

14. HELHEDSINDTRYK 

Her kan bedømmer belønne hund og fører med 1-10 point for samarbejde og motivation. 
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Guldniveau 
 

Maximum er 110 point og der skal opnås 95 point for at bestå guldniveau. 

 

1. FØLGE I LØS LINE  

Hunden følger fører i løs line i ”klappeafstand” på højre og venstre side (sideskift ved at hunden går bagom 

fører), også når fører skifter retning og tempo. Hunden accepterer undervejs forstyrrelser fra fx mennesker, 

cyklister, andre hunde, kørestole, barnevogne, paraplyer o.l. Følget er på min. 150 meter og sideskiftet fra 

højre til venstre eller omvendt er tydeligt, hvorefter hunden går min. 25 meter på modsatte side. Fører og 

hund passerer også modgående hunde, hvilket kan være 2-3 af de øvrige deltagere med egen hund. 

Øvelsen afsluttes med at fører og hund går en runde tæt forbi bedømmer (ca. 2 meters afstand – hund 

tættest på bedømmer), der samtidigt kalder opmuntrende på hunden.  

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando. 

Der er fratræk for følgende: 

1. gang linen er stram, trækkes der 3 point, 2. gang trækkes der 5 point og 3. gang stoppes øvelsen og der 

gives 0 point. 

Skifter hunden ikke direkte til modsatte side, trækkes der 3 point pr. forsøg. 

Går hunden under 25 meter på modsatte side, trækkes der 3 point. 

Hopper hunden op ad fører undervejs, trækkes der 2 point. 

Reagerer hunden på fremmede mennesker, andre hunde el.lign, trækkes der 4 point. Kan fører ikke stoppe 

hunden med det samme, stoppes øvelsen og der gives 0 point. 

Ved lokning stoppes øvelsen og der gives 0 point. 

Markerer hunden undervejs, stoppes øvelsen og der gives 0 point. 

Bedømmer kan også trække point for førerfejl, lokning, uhensigtsmæssig belønning o.l. 

 

2. INDKALD MED FØLGE - obligatorisk 

Fører tager linen af hunden og beder den om at sidde, dække eller stå. Fører går med ryggen til hunden 

min. 10 meter væk, vender front mod hunden og på bedømmers anvisning kalder fører på hunden, der 

kommer direkte hen til fører.  

Det er tilladt fører at bruge fløjte og/eller visuelt signal i indkaldet. 

Øvelsen afsluttes med at hunden, der ikke er i line, følger fører indenfor ”klappeafstand” over en afstand 

på ca. 15 meter. Fører og hund skifter på bedømmers anvisning retning 2 gange (signal fra bedømmer: 

højre – venstre eller venstre - højre).  

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando. 

Der er fratræk for følgende: 

Hvis hunden skifter position, før fører er kommet på afstand og har kaldt på den, trækkes der 6 point. 

Hvis hunden ikke løber direkte til fører, trækkes der 8 point.  

Hvis hunden løber til fører, men derefter løber væk fra denne, stoppes øvelsen og der gives 0 point. 

Hvis hunden kommer udenfor ”klappeafstand” i følge med øvelsen, trækkes der 3 point pr. gang. 

Markerer hunden undervejs, stoppes øvelsen og der gives 0 point. 

Bedømmer kan også trække point for førerfejl, lokning, uhensigtsmæssig belønning o.l. 
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3. FORBLIVE PÅ STEDET  

Fører tager linen af hunden og beder den om at indtage dæk og går så med ryggen mod hunden min. 10 

meter væk fra hunden, der forbliver på stedet i samme position i 60 sekunder, efter at fører er kommet på 

afstand.  

Efter 30 sekunder går fører på bedømmers anvisning i skjul (ca. 5 meter væk) og er ude af syne i 10 

sekunder. 

Fører går på bedømmers anvisning retur til positionen på de min. 10 meters afstand. Efter i alt 60 sekunder 

går fører på bedømmers anvisning retur til hunden og sætter line på.  

Hunden må ikke bryde positionen, før bedømmer har afsluttet øvelsen.  

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando. 

Der er fratræk for følgende: 

Bryder hunden positionen, efter at fører er kommet på afstand: 

- Efter 1-9 sekunder trækkes der 9 point og øvelsen stoppes. 

- Efter 10-19 sekunder trækkes der 8 point og øvelsen stoppes. 

- Efter 20-29 sekunder trækkes der 6 point og øvelsen stoppes. 

Efter 30-39 sekunder trækkes der 4 point og øvelsen stoppes. 

Efter 40-59 sekunder trækkes der 2 point og øvelsen stoppes. 

Bryder hunden positionen, mens fører går retur til den eller er ved at påsætte linen, trækkes der 4 point. 

Når fører ikke at komme på afstand, før hunden bryder positionen, stoppes øvelsen og der gives 0 point. 

Bedømmer kan også trække point for førerfejl, lokning, uhensigtsmæssig belønning o.l. 

 

4. SENDE I ”SENG” 

Fører medbringer hundens kurv, tæppe, bur eller lignende, som bedømmer eller en udpeget hjælper 

placerer 5 meter fra hund og fører.  

Fører tager linen af hunden og sender den frem til ”sengen”, hvor den med hele kroppen på underlaget 

forholder sig i ro i 10 sekunder – det er valgfrit om hunden sidder eller ligger. På bedømmers anvisning 

går fører hen til den og sætter line på. 

Fører må give hunden et hjælpesignal 2 gange under øvelsen. 

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando. 

Der er fratræk for følgende: 

Skal fører bruge flere hjælpesignaler end de 2 tilladte, trækkes der 1 point pr. signal. 

Løber hunden ikke direkte hen til ”sengen”, trækkes der 2 point. 

Løber hunden hen til ”sengen” og placerer sig, så kun halvdelen af kroppen er på underlaget, trækkes der 

3 point. 

Løber hunden hen til ”sengen”, men ikke sætter sig eller lægger sig, trækkes der 5 point. 

Skifter hunden position, inden fører når at komme hen til den, trækkes der 5 point. 

Skifter hunden position i forbindelse med påsætning af line, trækkes der 4 point.  

Forlader hunden ”sengen”, stoppes øvelsen og der gives 0 point.  

Bedømmer kan også trække point for førerfejl, lokning, uhensigtsmæssig belønning o.l. 

 

5. STOPPE PÅ AFSTAND – obligatorisk 

Fører tager linen af hunden og beder den om at indtage en valgfri position. Fører går min. 15 meter væk 

fra hunden med ryggen til den, vender omkring og på bedømmers anvisning kalder fører på hunden.  
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Mens hunden er på vej mod fører, stopper fører den med 1 valgfri kommando, så den standser 5-8 meter 

fra fører. Fører går herefter hen til hunden og sætter line på. 

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando. 

Der er fratræk for følgende: 

Skal fører bruge flere kommandoer end 1, trækkes der 1 point pr. gang. 

Stopper hunden tidligere end 8 meter eller senere end 5 meter fra fører, trækkes der 5 point. 

Bryder hunden positionen efter at være blevet stoppet, trækkes der 3 point.  

Bryder hunden positionen, inden fører er kommet på afstand og har kaldt, stoppes øvelsen og der gives 0 

point. 

Bedømmer kan også trække point for førerfejl, lokning, uhensigtsmæssig belønning o.l. 

 

6. STÅ BUNDET MED FØRER UDE AF SYNE 

Fører efterlader hunden, der er i line af passende længde, et anvist sted (krog, træ el.lign.) og går ud af syne 

ca. 5 meter fra hunden. Fører bliver i skjul i 60 sekunder (tidtagning starter, når fører er ude af syne) og går 

så på bedømmers anvisning retur til hunden og tager linen af krogen el.lign. Hunden forholder sig 

nogenlunde roligt under hele øvelsen. 

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando. 

Der er fratræk for følgende: 

Er hunden meget urolig, når fører går retur mod den, trækkes der 6 point. 

Er hunden meget urolig, når fører går fra den eller er i skjul, stoppes øvelsen og der gives 0 point. 

Bedømmer kan også trække point for førerfejl, lokning, uhensigtsmæssig belønning o.l. 

 

7. I POSITION UNDER GANG 

Bedømmer medbringer genstanden. 

Bedømmer eller en udpeget hjælper udlægger en genstand ca. 10 meter fra hund og fører. 

Fører tager linen af hunden og beder den følge med i ”klappeafstand” ca. 5 meter, hvorefter fører beder 

den om at sætte sig. Fører fortsætter fremad og samler den udlagte genstand op, vender omkring, går 

ned bagom hunden og beder den følge med igen i ”klappeafstand” over ca. 5 meter. Her stopper fører og 

beder hunden om at sætte sig, hvorefter den får linen på igen. 

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando. 

Der er fratræk for følgende: 

Kommer hunden udenfor ”klappeafstand”, trækkes der 6 point. 

Sætter hunden sig ikke direkte, når fører beder den om det, trækkes der 4 point. 

Bliver hunden ikke siddende, mens fører går frem mod genstanden, trækkes der 6 point. 

Skifter hunden position, når fører samler genstanden op, trækkes der 4 point. 

Skifter hunden position, mens fører går ned mod den eller rundt om den, trækkes der 4 point. 

Bedømmer kan også trække point for førerfejl, lokning, uhensigtsmæssig belønning o.l. 

 

8. FØLGE FORBI MAD OG GENSTANDE – obligatorisk 

Bedømmer medbringer de 2 genstande, den åbne beholder og det spiselige. 

Bedømmer eller en udvalgt hjælper placerer 2 genstande og 1 åben beholder med noget spiseligt på en 

række med ca. 3 meter mellem hver. 

Bedømmer oplyser fører om startstedet for øvelsen – højre eller venstre side ved en af de 3 genstande. 
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Fører beder hunden sidde ved siden af sig max. 0,5 meter fra den anviste genstand og begge går nu slalom 

forbi genstandene, der skal passeres med en afstand på max. 0,5 meter. Øvelsen slutter med at fører beder 

hunden sidde ved siden af sig ved den genstand, hvor øvelsen startede. 

Hunden skal være i ”klappeafstand” af fører under hele øvelsen. 

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando. 

Der er fratræk for følgende: 

Kommer hunden udenfor ”klappeafstand”, trækkes der 4 point pr. gang. 

Berører hunden en genstand, trækkes der 3 point. 

Rykker fører i linen, trækkes der 5 point pr. gang 

Bruger fører overdrevent kropssprog og stemme for at få hunden til at følge med, trækkes der 4 point pr. 

gang. 

Spiser hunden af maden eller samler en genstand op, stoppes øvelsen og der gives 0 point. 

Bedømmer kan også trække point for førerfejl, lokning, uhensigtsmæssig belønning o.l. 

 

9. POSITIONSSKIFT PÅ AFSTAND 

Prøveleder medbringer en eller flere lange liner efter størrelsen på de deltagende hunde. Det er også 

tilladt fører at medbringe den lange line. 

Øvelsen laves i lang line, som bedømmer holder på en afstand af ca. 5 meter fra hunden. 

Fører starter med at oplyse bedømmer om de 2 valgte stillingsskift. 

Fører påsætter den lange line og overlader denne til bedømmer, der herefter går 5 meter væk fra hunden. 

Fører beder hunden om at indtage sit, dæk eller stå og går min. 3 meter væk. Herfra beder fører hunden 

skifte position to gange – hver gang med 1 kommando. Fører går herefter tilbage til hunden og påsætter 

linen. Hunden må rykke sig op til en kropslængde i forbindelse med positionsskiftene. 

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando. 

Der er fratræk for følgende: 

Hvis fører bruger flere kommandoer for at få hunden til at skifte position, trækkes der 2 point pr. ekstra 

kommando. 

Hvis hunden indtager en anden position, end den fører har bedt den om, trækkes der 6 point. 

Hvis hunden skifter position, mens fører er på vej tilbage til den, trækkes der 4 point. 

Hvis hunden skifter position, inden fører er kommet på afstand, stoppes øvelsen og der gives 0 point. 

Bedømmer kan også trække point for førerfejl, lokning, uhensigtsmæssig belønning o.l. 

 

10. FORHOLDE SIG I RO – obligatorisk 

Bedømmer medbringer genstanden. 

Bedømmer godkender de 2 assistenthunde. 

Fører sidder på en bænk, en stol el.lign. med hunden i line på enten højre eller venstre side, evt. også 

mellem benene – både hund og fører skal kigge ud på ”færdslen”.  

Først går en person (en udvalgt hjælper) forbi ca. 1 meter fra hund og fører, hvor personen taber en 

genstand, der larmer lidt (fx en pose med legoklodser) ud for hunden, går nogle skridt videre og kommer 

så retur og samler genstanden op igen. 

Dernæst en fører med hund, hvor hunden er længst væk (ca. 1 meter fra fører og hund) og til sidst en fører 

med hund, hvor hunden er tættest på (ca. 1 meter fra hund og fører).  

Det er tilladt fører at berolige hunden med stemmen. 

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando. 



Side  23 af 37 
 

Der er fratræk for følgende: 

Hvis hunden ikke accepterer de forskellige forstyrrelser, trækkes der hver gang 3 point. 

Hvis der udvises tvang eller hunden er meget utryg, nervøs eller udfarende, standses øvelsen, og der gives 

0 point. 

Bedømmer kan også trække point for førerfejl, lokning, uhensigtsmæssig belønning o.l. 

 

11. BEHOLDERSØG 

Prøveleder medbringer beholderne. 

Udføres med 3 beholdere med fært og 6 beholdere uden fært. Prøveleder sørger for 3 nye beholdere til hver 

deltager. Alle beholdere er forsynet med låg med et lille hul i. Beholderstørrelsen er underordnet. Efter 30 

dage kan alle beholdere genbruges. 

Bedømmer/hjælper går over til fører, der lægger egne godbidder/færtkilder i de 3 beholdere.  

Fører og hund bedes om at vende ryggen til, mens bedømmer/hjælper 5 meter væk lægger beholderne på 

række med en afstand mellem hver beholder på ca. 0,5 meter. 

Fører går med hunden, der er i line, hen til beholderne (valgfri start i forhold til beholderne), hvor hunden 

udpeger de 3 rigtige beholdere. Fører markerer overfor bedømmer, der siger rigtigt eller forkert. Fører må 

belønne hunden efter hver rigtig markering. 

Der er afsat max. 60 sekunder til øvelsen. 

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando. 

Der er fratræk for følgende: 

Hvis hunden indenfor de max. 60 sekunder kun har udpeget 1 beholder, trækkes der 4 point. 

Hvis hunden indenfor de max. 60 sekunder kun har udpeget 2 beholdere, trækkes der 2 point. 

For hver fejlmarkering trækkes der 1 point. 

Hvis hunden indenfor de max. 60 sekunder ikke har udpeget nogen af de korrekte beholdere, gives der 0 

point. 

Hvis hunden er voldsom, leger med beholderne el.lign., stoppes øvelsen og der gives 0 point.  

Bedømmer kan også trække point for førerfejl, lokning, uhensigtsmæssig belønning o.l. 

 

12. TRICKØVELSE 

Fører vælger ét af nedenstående 3 tricks, der skal fremføres på dagen, hvis bedømmer vælger at medtage 

øvelsen. 

 

A: Bakke 

Det er valgfrit om hunden er i line eller uden line. 

Fører dirigerer hunden til at bakke nogenlunde lige baglæns min. 4 kropslængder – det er valgfrit om fører 

følger med hunden eller ikke.  

Fører må bruge lydsignal 1 gang og resten af øvelsen må håndtegn benyttes. 

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando. 

Der er fratræk for følgende: 

Bakker hunden kun 1 kropslængde, trækkes der 8 point. 

Bakker hunden kun 2 kropslængder, trækkes der 6 point 

Bakker hunden kun 3 kropslængder, trækkes der 4 point. 

Bakker hunden meget skævt, trækkes der 4 point. 

Skal fører bruge flere lydsignaler/opmuntringer til hunden, trækkes der 1 point pr. gang. 
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Bedømmer kan også trække point for førerfejl, lokning, uhensigtsmæssig belønning o.l. 

 

B: Indtage bamseposition 

Det er valgfrit om hunden er i line eller uden line. 

Hunden bedes om at sidde og derefter om at sætte begge forpoter på førers arm, hvor den holder 

positionen i 5 sekunder.  

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando. 

Der er fratræk for følgende: 

Sætter hunden kun én forpote på førers arm, trækkes der 5 point. 

Bryder hunden positionen, inden de 5 sekunder er gået, trækkes der 5 point. 

Skal fører bruge flere opmuntringer til hunden, trækkes der 1 point pr. gang. 

Bedømmer kan også trække point for førerfejl, lokning, uhensigtsmæssig belønning o.l. 

 

C: Danse 

Det er valgfrit om hunden er i line eller uden line. 

Fører beder med brug af minimalt håndtegn hunden om at dreje hele vejen rundt om sig selv i alt 4 gange – 

skiftevis til højre og venstre. 

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando. 

Der er fratræk for følgende: 

”Danser” hunden kun 1 gang, trækkes der 8 point. 

”Danser” hunden kun 2 gange, trækkes der 6 point. 

”Danser” hunden kun 3 gange, trækkes der 4 point. 

Skal fører bruge flere opmuntringer til hunden, trækkes der 2 point pr. gang. 

Bedømmer kan også trække point for førerfejl, lokning, uhensigtsmæssig belønning o.l. 

 

 

13. ANSVAR OG PLIGTER SOM HUNDEEJER/-FØRER - obligatorisk 

Fører besvarer 15 relevante spørgsmål om hundeejerens/-førerens ansvar og pligter i dagligdagen. Dette 

kan være skriftligt eller mundtligt. Alle hjælpemidler må benyttes til besvarelsen. 

Der er fratræk for følgende: 

Besvarer fører 10 af de 15 spørgsmål korrekt, trækkes der 5 point. 

Besvarer fører 11 af de 15 spørgsmål korrekt, trækkes der 4 point. 

Besvarer fører 12 af de 15 spørgsmål korrekt, trækkes der 3 point. 

Besvarer fører 13 af de 15 spørgsmål korrekt, trækkes der 2 point. 

Besvarer fører 14 af de 15 spørgsmål korrekt, trækkes der 1 point. 

 

14. HELHEDSINDTRYK 

Her kan bedømmer belønne hund og fører med 1-10 point for samarbejde og motivation. 
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Eliteniveau 
 

Maximum er 110 point og der skal opnås 95 point for at bestå eliteniveau. 

 

1. FØLGE I LØS LINE  

Hunden følger fører i løs line i ”klappeafstand” på højre og venstre side, også når fører skifter retning og 

tempo. Hunden accepterer undervejs forstyrrelser fra fx mennesker, cyklister, kørestole, barnevogne, 

paraplyer o.l. Fører og hund passerer også modgående hunde, hvilket kan være 2-3 af de øvrige deltagere 

med egen hund. Følget er på min. 150 meter. Første halvdel af øvelsen foregår på den ene side af fører og 

den sidste halvdel på modsatte side. Ved begge sider skal fører også skifte retning ved at gå skarpt til højre, 

skarpt til venstre og helt omkring samt gå i almindeligt tempo, i langsomt tempo og i hurtigt tempo.  

Øvelsen afsluttes med at fører og hund stopper op ca. 10 skridt fra bedømmer, der herefter med raske 

skridt går over til fører og hund og samtaler med fører ca. 1 minut. Det er valgfrit for fører, hvordan hunden 

”begrænses”, når bedømmer kommer hen til dem, men hunden skal kun have en enkelt kommando og skal 

forholde sig roligt under hele denne del af øvelsen. Fører skal vente med at ”begrænse” hunden, indtil 

bedømmer er nået hen til dem. 

Der må belønnes med godbidder før og efter turen. 

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando. 

Der er fratræk for følgende: 

1. gang linen er stram, trækkes der 5 point, 2. gang trækkes der 7 point og 3. gang stoppes øvelsen og der 

gives 0 point. 

Skifter hunden ikke direkte til modsatte side, trækkes der 5 point pr. forsøg. 

Forbliver hunden ikke på modsatte side, så fører må give en ny kommando, trækkes der 7 point. 

Reagerer hunden på fremmede mennesker, andre hunde el.lign, trækkes der 5 point. Kan fører ikke stoppe 

hunden med det samme, stoppes øvelsen og der gives 0 point. 

Ved lokning stoppes øvelsen og der gives 0 point. 

Markerer hunden undervejs, stoppes øvelsen og der gives 0 point. 

Bliver hunden ikke i den anviste position eller forholder sig ikke roligt ved sidste del af øvelsen, trækkes der 

5 point. 

Bedømmer kan også trække point for førerfejl, lokning, uhensigtsmæssig belønning o.l. 

 

2. INDKALD MED FØLGE - obligatorisk 

Bedømmer udpeger 2 førere med hund, der skal være ”forstyrrelse”. 

Bedømmer eller hjælper afmærker udgangspunkt og slutpunkt for indkaldet = 15 meter i alt. 

Hver hjælpeekvipage placeres med front mod fører og hund, der er til prøve, på hver sin side af løbebanen 

med ca. 2 meter ind til løbebanen og forskudt i forhold til hinanden. 

Fører går med hunden i line hen til det afmærkede udgangspunkt, tager linen af hunden og beder den om 

at sidde, dække eller stå. Fører går med ryggen til hunden ned til slutafmærkningen, vender front mod 

hunden, står ca. 10 sekunder, hvorefter bedømmer giver signal til, at fører må kalde på hunden, der 

kommer direkte hen til fører, hvor den forholder sig helt i ro inde ved fører – valgfri position. 

Det er tilladt fører at bruge fløjte og/eller visuelt signal i indkaldet. 

De 2 hjælpeekvipager bedes om at vende front mod hund og fører, hvorefter øvelsen afsluttes med at 

hunden, der ikke er i line, følger fører indenfor ”klappeafstand” tæt forbi hver af de 2 hjælpeekvipager – 
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max. afstand 1 meter og således, at hunden er tættest på hver af de 2 hjælpeekvipager.  

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando. 

Der er fratræk for følgende: 

Hvis hunden skifter position, før fører er kommet på afstand og har kaldt på den, trækkes der 6 point. 

Hvis hunden ikke løber direkte til fører, trækkes der 8 point.  

Hvis hunden løber til fører, men derefter løber væk fra denne, stoppes øvelsen og der gives 0 point. 

Hvis hunden kommer udenfor ”klappeafstand” i følge med øvelsen, trækkes der 5 point pr. gang. 

Skal fører give ekstra kommandoer i følge med øvelsen, trækkes der 5 point pr. gang. 

Bedømmer kan også trække point for førerfejl, lokning, uhensigtsmæssig belønning o.l. 

 

3. FORBLIVE PÅ STEDET  

Fører tager linen af hunden og beder den om at indtage dæk og går så min. 10 meter væk fra hunden, der 

forbliver på stedet i samme position i 2 minutter, efter at fører er kommet på afstand.  

Efter 1 minut går fører på bedømmers anvisning med raskt tempo ned forbi hunden, går omkring den med 

max. 1 meters afstand og derefter retur til udgangspositionen – idet fører passerer hunden må denne give 

en enkelt kommando til hunden og samtidigt vise håndtegn. Fører må godt sagtne farten, men ikke standse 

helt op. Efter i alt 2 minutter kalder fører på bedømmers anvisning på hunden, der løber direkte til fører, 

forholder sig kortvarigt i ro og derefter får sat line på.  

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando. 

Der er fratræk for følgende: 

Forlader hunden positionen efter 0-9 sekunder trækkes der 9 point. 

Forlader hunden positionen efter 10-19 sekunder, trækkes der 8 point. 

Forlader hunden positionen efter 20-29 sekunder, trækkes der 6 point. 

Forlader hunden positionen efter 30-39 sekunder, trækkes der 4 point. 

Forlader hunden positionen efter 40-59 sekunder, trækkes der 2 point. 

Skifter hunden position, inden øvelsen er afsluttet, gives der 0 point. 

Når fører ikke at komme på afstand, stoppes øvelsen og der gives 0 point. 

Hvis hunden ikke løber direkte til fører, trækkes der 8 point.  

Hvis hunden løber til fører, men derefter løber væk fra denne, stoppes øvelsen og der gives 0 point. 

Bedømmer kan også trække point for førerfejl, lokning, uhensigtsmæssig belønning o.l. 

 

4. SENDE FREMAD TIL KEGLE 

Bedømmer eller hjælper placerer en kegle 5 meter fra hund og fører.  

Fører tager linen af hunden og sender den frem til keglen, hvor den bedes om at indtage sit, dæk eller stå 

max. 1 meter fra keglen. 

Efter 30 sekunder går fører på bedømmers anvisning retur til hunden og påsætter linen. 

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando. 

Der er fratræk for følgende: 

Skal fører bruge flere hjælpesignaler i forbindelse med fremadsendingen, trækkes der 3 point pr. 

hjælpesignal – efter 3 hjælpesignaler stoppes øvelsen og der gives 0 point. 

Løber hunden hen til keglen, men indtager ikke den position, som fører beder den om, trækkes der 5 

point. 

Placerer hunden sig længere væk end 1 meter fra keglen, trækkes der 3 point. 

Placerer hunden sig længere væk end 2 meter fra keglen, stoppes øvelsen og der gives 0 point. 
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Skifter hunden position, inden fører når at komme hen til den, trækkes der 6 point. 

Skifter hunden position i forbindelse med påsætning af line, trækkes der 4 point.  

Forlader hunden keglen, stoppes øvelsen og der gives 0 point.  

Bedømmer kan også trække point for førerfejl, lokning, uhensigtsmæssig belønning o.l. 

 

5. STOPPE PÅ AFSTAND – obligatorisk 

På indkaldsarealet bevæger en udpeget hjælper sig omkring i rolig gang.  

Fører tager linen af hunden og beder den om at indtage en valgfri position. Fører går min. 15 meter væk 

fra hunden med ryggen til den, vender omkring og på bedømmers anvisning kalder fører på hunden.  

Mens hunden er på vej mod fører, stopper fører den med en valgfri kommando, så den standser min. 5 

meter fra fører. Fører går herefter hen til hunden og sætter line på. 

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando. 

Der er fratræk for følgende: 

Bryder hunden positionen, inden fører er kommet på afstand og har kaldt, trækkes der 5 point. 

Stopper hunden senere end 5 meter fra fører, trækkes der 5 point. 

Bryder hunden positionen efter at være blevet stoppet, trækkes der 3 point.  

Bevæger hunden sig mod fører, inden fører er kommet på afstand og har kaldt på den, stoppes øvelsen og 

der gives 0 point. 

Bedømmer kan også trække point for førerfejl, lokning, uhensigtsmæssig belønning o.l. 

 

6. SKRIDT-ØVELSER 

Fører og hund, der er i line, placerer sig ca. 2 meter fra bedømmer, hvorefter denne dirigerer ekvipagen. Det 

er bedømmer, der bestemmer rækkefølgen af momenterne. 

Fører står stille med hunden ved siden af sig og beder hunden udføre følgende: 

1) gå om bagved fører og blive der 10 sekunder, hvorefter fører giver den signal til at måtte gå frem igen 

2) skifte side 2 gange 

3) gå 3 skridt fremad sammen med fører 

4) gå 3 skridt baglæns sammen med fører – fører går baglæns, ikke hunden 

5) gå 3 skridt til højre sammen med fører – slutte med retning mod bedømmer 

6) gå 3 skridt til venstre sammen med fører – slutte med retning mod bedømmer 

7) Fører og hund laver en hel omkringvending 

Under alle momenter skal hunden villigt følge fører og standse op rimeligt tæt ved fører, når denne 

standser, men den behøver ikke indtage nogen bestemt position. Alle momenter foregår i naturlig gang.  

Det er tilladt fører at afgive en enkelt lydkommando samt bruge håndtegn ved hvert moment. 

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando. 

Der er fratræk for følgende: 

Afgiver fører flere lydkommandoer, trækkes der 3 point pr. kommando. 

Standser hunden ikke rimelig tæt ved fører, trækkes der 3 point pr. gang. 

Bedømmer kan også trække point for førerfejl, lokning, uhensigtsmæssig belønning o.l. 

 

7. I POSITION UNDER GANG 

Fører tager linen af hunden og beder den følge med i ”klappeafstand” ca. 5 meter, hvorefter fører 

standser op og beder den om at stå. Fører går fra hunden og fortsætter i en ”firkant” – 3 meter frem, 3 

meter til højre, 4 meter ned, således at der afsluttes med, at fører kommer ind bag fra hunden. Når fører 
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kommer op til hunden, bedes den om at følge med ca. 5 meter, hvorefter hunden bedes om at dække og 

derefter fortsættes som beskrevet ovenfor. Samme fremgangsmåde med sit. Efter sidste position sættes 

linen på igen.  

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando. 

Der er fratræk for følgende: 

Kommer hunden udenfor ”klappeafstand”, trækkes der 6 point. 

Indtager hunden ikke den ønskede position med det samme, når fører beder den om det, trækkes der 4 

point. 

Bliver hunden ikke i positionen, når fører går fra den, trækkes der 6 point. 

Bedømmer kan også trække point for førerfejl, lokning, uhensigtsmæssig belønning o.l. 

 

8. FØLGE FORBI MAD OG GENSTANDE – obligatorisk 

Bedømmer eller hjælper placerer 3 genstande og 2 åbne beholdere med noget spiseligt på en række med ca. 

3 meter mellem hver. 

Fører og hund, der er i line, starter i nærheden af den første genstand, hvorefter hunden går slalom sammen 

med fører forbi de 5 ”genstande”, der skal passeres med en afstand på max. 0,5 meter. Efter dette vender 

hund og fører omkring og tager rækken en gang til fra den anden side. 

Hunden skal være i ”klappeafstand” af fører under hele øvelsen og linen skal være slap gennem hele øvelsen. 

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando. 

Der er fratræk for følgende: 

Kommer hunden udenfor ”klappeafstand” eller bliver linen stram, trækkes der 5 point pr. gang. 

Berører hunden en genstand, trækkes der 4 point. 

Rykker fører i linen, trækkes der 5 point pr. gang. 

Bruger fører overdrevent kropssprog og stemme for at få hunden til at følge med, trækkes der 5 point pr. 

gang. 

Spiser hunden af maden eller samler en genstand op, stoppes øvelsen og der gives 0 point. 

Bedømmer kan også trække point for førerfejl, lokning, uhensigtsmæssig belønning o.l. 

 

9. POSITIONSSKIFT PÅ AFSTAND 

Øvelsen laves i lang line, som bedømmer holder på en afstand af ca. 5 meter fra hunden. 

Bedømmer oplyser startposition og rækkefølge på de 3 ønskede positionsskift – er nedskrevet på en 

seddel til fører. 

Fører påsætter den lange line og overlader denne til bedømmer, der herefter går 5 meter væk fra hunden. 

Fører beder hunden om at indtage den startposition, som bedømmer har oplyst, og går min. 3 meter 

væk. Herfra beder fører hunden udføre de 3 positionsskift i den rækkefølge, som bedømmer har oplyst – 

hver gang med en enkelt kommando. Fører går herefter tilbage til hunden og påsætter linen. Hunden må 

flytte sig ½ kropslængde i forbindelse med hvert positionsskift. 

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando. 

Der er fratræk for følgende: 

Hvis fører bruger flere kommandoer for at få hunden til at skifte position, trækkes der 4 point pr. ekstra 

kommando. 

Hvis hunden indtager en anden position, end den fører har bedt den om, trækkes der 6 point. 

Hvis hunden flytter sig mere end ½ kropslængde ved et positionsskift, trækkes der 5 point. 
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Hvis hunden skifter position, mens fører er på vej tilbage til den, trækkes der 4 point. 

Hvis hunden skifter position, inden fører er kommet på afstand, stoppes øvelsen og der gives 0 point. 

Bedømmer kan også trække point for førerfejl, lokning, uhensigtsmæssig belønning o.l. 

 

10. FORHOLDE SIG I RO – obligatorisk 

Det er bedømmer, der udpeger de 2 assistenthunde. 

Fører sidder på en bænk, en stol el.lign. med hunden i line på enten højre eller venstre side, evt. også 

mellem benene. Først går en fremmed person (en udvalgt hjælper) forbi ca. 1 meter fra hund og fører, hvor 

personen taber noget spiseligt (fx en muffin) ud for hunden. Hjælperen fortsætter fremad 5 skridt, afventer 

10 sekunder og går så retur og samler det spiselige op. Dernæst passerer en fører med hund, hvor hunden 

er længst væk (ca. 1 meter fra fører og hund) i rask gang/småløb og til sidst en fører med hund i 

almindelig gang, hvor hunden er tættest på (ca. 1/2 meter fra hund og fører).  

Det er tilladt fører at berolige hunden med stemmen. 

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando. 

Der er fratræk for følgende: 

Hvis hunden ikke accepterer de forskellige forstyrrelser, trækkes der hver gang 3 point. 

Hvis der udvises tvang eller hunden er meget utryg, nervøs eller udfarende, standses øvelsen, og der gives 

0 point. 

Bedømmer kan også trække point for førerfejl, lokning, uhensigtsmæssig belønning o.l. 

 

11. BEHOLDERSØG 

Udføres med 3 beholdere med fært og 6 beholdere uden fært samt 3 andre genstande, som bedømmer har 

udvalgt. Prøveleder sørger for 3 nye beholdere til hver deltager. Alle beholdere er forsynet med låg med et 

lille hul i. Beholderstørrelsen er underordnet. Efter 30 dage kan alle beholdere genbruges. 

Fører får udleveret 3 beholdere, hvori der lægges godbidder/færtkilder, der så gives til bedømmer/hjælper.  

Fører og hund bedes om at vende ryggen til, mens bedømmer/hjælper 5 meter væk lægger beholderne + de 

3 øvrige genstande spredt ud på et mindre areal, så der er en varierende afstand på mellem 0,5 meter og 1 

meter mellem hver beholder/genstand. 

Fører går med hunden, der er i line, hen til arealet, hvor hunden udpeger de 3 rigtige beholdere. Fører 

markerer overfor bedømmer, der siger rigtigt eller forkert. Fører må belønne hunden efter hver rigtig 

markering. 

Der er afsat max. 60 sekunder til øvelsen. 

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando. 

Der er fratræk for følgende: 

Hvis hunden indenfor de max. 60 sekunder kun har udpeget 1 beholder, trækkes der 4 point. 

Hvis hunden indenfor de max. 60 sekunder kun har udpeget 2 beholdere, trækkes der 2 point. 

For hver fejlmarkering trækkes der 1 point. 

Hvis hunden samler en af de 3 ekstra genstande op, trækkes der 6 point. 

Hvis hunden indenfor de max. 60 sekunder ikke har udpeget nogen af de korrekte beholdere, gives der 0 

point. 

Hvis hunden er voldsom, leger med beholderne el.lign., stoppes øvelsen og der gives 0 point.  

Bedømmer kan også trække point for førerfejl, lokning, uhensigtsmæssig belønning o.l. 
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12. TRICKØVELSE 

Fører vælger ét af nedenstående 3 tricks, der skal fremføres på dagen, hvis bedømmer vælger at medtage 

øvelsen. 

 

A: Flytte genstand 

Fører medbringer en valgfri genstand og oplyser til bedømmer, om hunden skal skubbe eller trække 

genstanden. 

Fører lægger genstanden ned på underlaget og giver signal til hunden, der er uden line, at den skal trække 

eller skubbe genstanden, der ikke på noget tidspunkt må slippe kontakten til underlaget. Genstanden skal 

flyttes min. 0,5 meter. Hunden må skubbe genstanden med næsen eller poterne og den må tage fat i 

genstanden for at trække den. 

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando. 

Der er fratræk for følgende: 

Skal fører bruge flere kommandoer/opmuntringer til hunden, trækkes der 3 point pr. gang. 

Trækker eller skubber hunden genstanden kortere end 0,5 meter, trækkes der 3 point. 

Slipper genstanden kontakten med underlaget, trækkes der 4 point pr. gang. 

Bedømmer kan også trække point for førerfejl, lokning, uhensigtsmæssig belønning o.l. 

 

B: Kravle 

Fører beder hunden, der er uden line, om at dække og derefter om at kravle min. 3 kropslængder fremad. 

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando. 

Der er fratræk for følgende: 

Skal fører bruge flere kommandoer/opmuntringer til hunden, trækkes der 3 point pr. gang. 

Bryder hunden kravlepositionen, trækkes der 4 point pr. gang. 

Kravler hunden kun 2 kropslængder, trækkes der 5 point. 

Kravler hunden kun 1 kropslængde, trækkes der 7 point. 

Bedømmer kan også trække point for førerfejl, lokning, uhensigtsmæssig belønning o.l. 

 

B: Bakke omkring en kegle 

Fører står med hunden, der er uden line, i sit ved siden af sig, hvorefter bedømmer eller en udpeget hjælper 

placer en kegle 1 meter fra dem. Fører beder nu hunden om at gå frem, vende rundt til bakposition og 

derefter bakke rundt om keglen. Afslutningsvis beder fører hunden gå retur til udgangspunktet og sætte sig. 

Fører må give hunden kommando/signal til at gå frem, til at stille sig i bakposition, til at bakke, til at gå  

retur og sætte sig. 

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando. 

Der er fratræk for følgende: 

Skal fører bruge flere kommandoer/opmuntringer til hunden, trækkes der 3 point pr. gang. 

Bedømmer kan også trække point for førerfejl, lokning, uhensigtsmæssig belønning o.l. 

 

 

13. ANSVAR OG PLIGTER SOM HUNDEEJER/-FØRER - obligatorisk 

Fører besvarer 15 relevante spørgsmål om hundeejerens/-førerens ansvar og pligter i dagligdagen. Dette 

kan være skriftligt eller mundtligt. Alle hjælpemidler må benyttes til besvarelsen. 
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Der er fratræk for følgende: 

Besvarer fører 10 af de 15 spørgsmål korrekt, trækkes der 5 point. 

Besvarer fører 11 af de 15 spørgsmål korrekt, trækkes der 4 point. 

Besvarer fører 12 af de 15 spørgsmål korrekt, trækkes der 3 point. 

Besvarer fører 13 af de 15 spørgsmål korrekt, trækkes der 2 point. 

Besvarer fører 14 af de 15 spørgsmål korrekt, trækkes der 1 point. 

 

14. HELHEDSINDTRYK 

Her kan bedømmer belønne hund og fører med 1-10 point for samarbejde og motivation. 
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Bronzeniveau Double (dobbelthandling af 2 hunde) 
 

Maximum er 110 point og der skal opnås 85 point for at bestå Bronzeniveau Double for hver hund (begge 

hunde skal altså bestå). 

 

1. KONTROL AF ID ETC. - obligatorisk  

Prøveleder medbringer scanner, hvis ikke andet aftales med bedømmer. 

Øvelsen gennemføres med en hund ad gangen, mens den anden hund forholder sig roligt i line sammen 

med fører. 

Fører fremviser høm-høm-pose, forsikringspapirer og hundens navneskilt samt at hunden ikke kan 

trække sig ud af sele/halsbånd. 

Bedømmer scanner ID-nummeret og imens forholder hunden sig roligt. Bedømmer tjekker, at ID-

nummer stemmer overens med de medbragte forsikringspapirer. 

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando. 

Der er fratræk for følgende: 

Mangler et eller begge lovpligtige navneskilte og/eller gyldige forsikringspapirer kan ekvipagen ikke 

deltage i prøven.  

Kan en af hundene trække sig ud af sele/halsbånd, kan ekvipagen ikke deltage i prøven. 

Mangler høm-høm-pose, trækkes der 3 point. 

Er den hund, der venter sammen med fører, meget urolig, trækkes der 7 point. 

Nedenstående gælder for hver hund: 

Hvis hunden trækker sig eller er meget utryg og ikke accepterer, at der bliver scannet, trækkes der 2 point 

pr. forsøg. Ved tvang stoppes øvelsen og der gives 0 point. 

Bedømmer kan også trække point for førerfejl, lokning, uhensigtsmæssig belønning o.l. 

 

2. HALSBÅND/SELE OG LINE  

Øvelsen gennemføres med en hund ad gangen, mens den anden hund forholder sig roligt i line sammen 

med fører. 

Hunden forholder sig roligt, mens fører aftager og efterfølgende påsætter halsbånd eller sele og line.  

Der må påsættes et hjælpehalsbånd og line, mens øvelsen gennemføres. 

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando. 

Der er fratræk for følgende: 

Er den hund, der venter sammen med fører, meget urolig, trækkes der 7 point. 

Nedenstående gælder for hver hund: 

Hvis hunden trækker sig, eller er utryg og ikke vil acceptere, at halsbånd eller sele aftages og påsættes, 

trækkes der 2 point pr. forsøg. Ved tvang stoppes øvelsen og der gives 0 point. 

Bedømmer kan også trække point for førerfejl, lokning, uhensigtsmæssig belønning o.l. 

 

3. FØLGE I LØS LINE  

Begge hunde, der er i line, følger fører i ”klappeafstand” på både højre og venstre side – hundene følges ad 

på samme side af fører. Følget er på min. 100 meter. Fører må belønne hundene med godbidder enkelte 

gange undervejs.  

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando. 
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Der er fratræk for følgende: 

Nedenstående gælder for hver hund: 

1. gang linen er stram, trækkes der 1 point, 2. gang trækkes der 2 point, 3. gang trækkes der 3 point.  

Der må ikke lokkes med bold, legetøj, godbidder, hånden i lommen i længere tid, og lignende. For dette 

trækkes der 2 point pr. gang.  

Reagerer hunden på fremmede mennesker, andre hunde el.lign., trækkes der 2 point. 

Rykker fører i linen trækkes der 6 point. 

Markerer hunden undervejs, stoppes øvelsen og der gives 0 point. 

Følges hundene ikke ad, trækkes der for hver afvigelse 1 point. 

Bedømmer kan også trække point for førerfejl, lokning, uhensigtsmæssig belønning o.l. 

 

4. VENTE  

Begge hunde, der er i line, venter roligt, mens fører åbner dør/låge og bagefter sikrer sig, at der er fri bane. 

Hvis øvelsen laves ved et hushjørne, en hæk eller lignende forhindring, venter hundene roligt, mens fører 

går frem og sikrer sig, at der er fri bane. 

Fører må bruge valgfri kommando til hundene. 

Fører og hunde går nu igennem dør-/lågeåbning eller frem fra hushjørnet, hækken eller lignende 

forhindring, hvor hundene igen venter roligt.  

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando. 

Der er fratræk for følgende: 

Nedenstående gælder for hver hund: 

Hvis hunden ikke roligt venter på, at fører går frem og kigger efter fri bane, trækkes der 2 point.  

Glemmer fører at sikre fri bane, trækkes der 2 point. 

Venter hunden ikke roligt til sidst, trækkes der 2 point.  

Ved stram line trækkes der 6 point.  

Bedømmer kan også trække point for førerfejl, lokning, uhensigtsmæssig belønning o.l. 

 

5. FORBLIVE PÅ STEDET I LINE 

Fører beder begge hunde om at indtage sit, stå eller dæk – samme position til begge hunde. Linen lægges 

ved  hunden (ikke på hunden) og fører går min. 3 meter væk fra hundene, der forholder sig i ro i 30 

sekunder, efter at fører er kommet på afstand. Herefter går fører på bedømmers anvisning retur til hundene 

og samler linerne op.  

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando. 

Der er fratræk for følgende: 

Nedenstående gælder for hver hund: 

Bliver hunden i positionen, men gør uafbrudt, trækkes der 2 point. 

Bryder hunden positionen, men forlader ikke udgangsstedet eller fører formår at bremse den indenfor 

kort afstand, trækkes der 1 point; gentages dette trækkes der 3 point. 

Forlader hunden positionen, efter at fører er kommet på afstand, og ikke kan bremses: 

- Efter 1-9 sekunder trækkes der 9 point og øvelsen stoppes. 

- Efter 10-14 sekunder trækkes der 8 point og øvelsen stoppes. 

- Efter 15-29 sekunder trækkes der 5 point og øvelsen stoppes. 

Forlader hunden positionen, mens fører går retur til den, trækkes der 2 point. 
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Når fører ikke at komme på afstand, før hunden forlader positionen, stoppes øvelsen og der gives 0 

point. 

Bedømmer kan også trække point for førerfejl, lokning, uhensigtsmæssig belønning o.l. 

 

6. IND OG UD AF KØRETØJ - obligatorisk 

Begge hunde og fører venter ved bil, cykel, anhænger eller lignende køretøj. 

Ved indstigning forholder hundene sig i ro ved siden af fører, mens denne gør køretøjet klar til indstigning. 

Herefter accepterer hundene at blive håndteret af fører, så de er forsvarligt installeret i køretøjet. Enten går 

hundene selv ind i køretøjet, eller de løftes ind. Hundene venter nu i køretøjet med lukket dør min. 10 

sekunder inden udstigning. 

Ved udstigning venter hundene roligt på, at fører åbner til køretøjet og at de får påsat line, så de igen kan 

forlade køretøjet. 

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando. 

Der er fratræk for følgende: 

Nedenstående gælder for hver hund: 

Hvis hunden ikke venter roligt sammen med fører ved køretøjet, trækkes der 2 point.  

Hvis hunden ikke venter på, at fører enten giver den signal eller løfter den ind i køretøjet, eller den trækker 

sig og ikke vil ind i bilen, trækkes der 2 point.  

Hvis hunden ikke venter roligt, mens døren lukkes, trækkes der 2 point.  

Samme pointgivning ved udstigning. 

Bedømmer kan også trække point for førerfejl, lokning, uhensigtsmæssig belønning o.l. 

 

7. DAGLIG HÅNDTERING - obligatorisk 

Øvelsen gennemføres med en hund ad gangen, mens den anden hund forholder sig roligt i line sammen 

med fører. 

Hunden accepterer roligt, at fører kigger tænder og bid, både højre og venstre side, kigger alle 4 poter, inkl. 

trædepuder og negle, samt kigger på og lugter til begge ører. 

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando. 

Der er fratræk for følgende: 

Er den hund, der venter sammen med fører, meget urolig, trækkes der 7 point. 

Nedenstående gælder for hver hund: 

Hvis hunden ikke accepterer tjek af poter, inkl. trædepuder og negle, trækkes der 2 point. 

Hvis hunden ikke accepterer tjek af ører, trækkes der 2 point. 

Hvis hunden ikke accepterer tjek af bid og begge sider af tandsættet, trækkes der 6 point. 

Hvis hunden er meget utryg ved situationen, stoppes øvelsen og der gives 0 point.  

Bedømmer kan også trække point for førerfejl, lokning, uhensigtsmæssig belønning o.l. 

 

8. INDKALD - obligatorisk 

Fører tager linen af begge hunde og går min. 5 meter væk. Hundene kan evt. holdes af bedømmer eller en 

udpeget hjælper, mens fører går væk fra dem.  

Fører kalder og hundene kommer direkte hen til fører og afventer roligt, at linerne påsættes. Det er tilladt 

fører at bruge fløjte og/eller visuelt signal. 

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando. 

Der er fratræk for følgende: 
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Det er en forudsætning at hundene forholder sig roligt, mens bedømmer holder dem, ellers stoppes 

øvelsen og der gives 0 point. 

Nedenstående gælder for hver hund: 

Hvis hunden løber til fører, men derefter løber væk fra denne, trækkes der 4 point.  

Hvis fører rækker ud for at fange hunden, trækkes der 4 point. 

Hvis hunden ikke løber direkte til fører, trækkes der 6 point.  

Markerer hunden undervejs, stoppes øvelsen og der gives 0 point. 

Bedømmer kan også trække point for førerfejl, lokning, uhensigtsmæssig belønning o.l. 

 

9. BLIVE HOLDT AF EN FREMMED  

Begge hunde overlades til bedømmer eller en udpeget hjælper, hvorefter fører går min. 10 meter væk fra 

hundene til et anvist skjulested. Fører er i skjul i 10 sekunder, hvorefter fører på bedømmers anvisning går 

retur til hundene. Hundene forholder sig nogenlunde roligt, mens fører er væk. De skal ikke indtage en 

bestemt position. 

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando. 

Der er fratræk for følgende: 

Bliver en af hundene meget urolig, mens fører er ude af syne, stoppes øvelsen og der trækkes følgende 

point: Fører i skjul 1-5 sek. = der trækkes 5 point. Fører i skjul 6-9 sek. = der trækkes 3 point. 

Gør hunden meget, mens fører er i skjul, trækkes der 1 point.  

Bliver hunden meget urolig, allerede inden fører er kommet i skjul, stoppes øvelsen og der gives 0 point. 

Bedømmer kan også trække point for førerfejl, lokning, uhensigtsmæssig belønning o.l. 

 

10. FORHOLDE SIG ROLIGT  

Fører og begge hunde går hen til bedømmer eller en udvalgt hjælper, der står et lille stykke væk. 

Fører kan frit vælge, hvordan hundene skal håndteres i situationen – det er fx tilladt at bede dem om at 

sidde, stå, ligge el.lign.  

Bedømmer/hjælper hilser først på fører (afstand ca. 1 meter – håndtryk eller albuehils) og der samtales 

ganske kort tid. Derefter hilser bedømmer/hjælper kortvarigt på hundene (fx med håndtarget). 

Nedenstående gælder for hver hund: 

Ønsker hunden ikke at tage kontakt, er dette ok. 

Hunden må ikke hoppe op ad bedømmer/hjælper og fører skal på en positiv måde (kropssprog/ stemme) 

kunne afværge, at dette sker. 

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando. 

Der er fratræk for følgende: 

Nedenstående gælder for hver hund: 

Hvis hunden ikke accepterer, at fører og bedømmer/hjælper hilser på hinanden, trækkes der 6 point. 

Holdes hunden tilbage i stram line, trækkes der 6 point. 

Hopper hunden op, trækkes der 6 point. 

Bedømmer kan også trække point for førerfejl, lokning, uhensigtsmæssig belønning o.l. 

 

11. BEHOLDERSØG 

Prøveleder medbringer beholderne. 

Øvelsen gennemføres med en hund ad gangen, mens den anden hund overlades til bedømmer eller en 
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udvalgt hjælper, hvor den forholder sig roligt. 

Udføres med 2 beholdere med selvvalgt fært og 3 beholdere uden fært. Prøveleder sørger for 2 nye 

beholdere til hver deltager. Alle beholdere er forsynet med låg med et lille hul i. Beholderstørrelsen er 

underordnet. Efter 30 dage kan alle beholdere genbruges. 

Bedømmer/hjælper går over til fører, der lægger egne godbidder/færtkilder i de 2 beholdere.  

Fører og hund bedes om at vende ryggen til, mens bedømmer/hjælper 5 meter væk lægger beholderne på 

række med en afstand mellem hver beholder på ca. 1 meter. 

Fører går med hunden, der er i line, hen til beholderne (valgfri start i forhold til beholderne), hvor hunden 

udpeger de 2 rigtige beholdere. Fører markerer overfor bedømmer, der siger rigtigt eller forkert. Fører må 

belønne hunden efter hver rigtig markering. 

Der er afsat max. 60 sekunder til øvelsen. 

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando. 

Der er fratræk for følgende: 

Er den hund, der venter sammen med bedømmer/hjælper, meget urolig, trækkes der 7 point. 

Nedenstående gælder for hver hund: 

Hvis hunden slikker på eller bider i beholderne, trækkes der 2 point. 

Hvis hunden indenfor de max. 60 sekunder kun har udpeget 1 rigtig beholder, trækkes der 5 point. 

Hvis hunden indenfor de max. 60 sekunder har vist interesse for beholderne, men ikke har udpeget de 

rigtige beholdere, trækkes der 7 point. 

Hvis hunden er voldsom, leger med beholderne el.lign., stoppes øvelsen og der tildeles de evt. optjente 

point. 

Bedømmer kan også trække point for førerfejl, lokning, uhensigtsmæssig belønning o.l. 

 

12. TRICKØVELSE 

Øvelsen gennemføres med en hund ad gangen, mens den anden hund overlades til bedømmer eller en 

udvalgt hjælper, hvor den forholder sig roligt. 

 

Fører vælger ét af nedenstående 3 tricks, der skal fremføres på dagen, hvis bedømmer vælger at medtage 

øvelsen - begge hunde skal udføre den samme øvelse. 

 

A: Slalom mellem førers ben 

Øvelsen kan laves med eller uden line. 

Fører beder hunden om at gå slalom mellem førers ben i alt 5 skridt fremad.  

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando. 

Der er fratræk for følgende: 

Er den hund, der venter sammen med bedømmer/hjælper, meget urolig, trækkes der 7 point. 

For hvert manglende skridt gennem førers ben trækkes der 2 point. 

Hvis hunden fjoller og ikke går direkte gennem førers ben, trækkes der 1 point pr. gang. 

Bedømmer kan også trække point for førerfejl, lokning, uhensigtsmæssig belønning o.l. 

 

B: Hente genstand (rydde op) 

Fører medbringer en valgfri genstand/ting samt en kurv/kasse, der gives til bedømmer/hjælper. Fører 

vælger selv placeringen af kurven/kassen. 

Fører og hund bedes om at vende ryggen til, mens bedømmer/hjælper 3 meter væk lægger genstanden. 
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Fører tager linen af hunden og beder den om at hente genstanden og lægge den i kurven/kassen. 

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando. 

Der er fratræk for følgende: 

Er den hund, der venter sammen med bedømmer/hjælper, meget urolig, trækkes der 7 point. 

Samler hunden genstanden op, men lægger den ikke i kurven/kassen, trækkes der 3 point. 

Løber hunden hen til genstanden, men samler den ikke op, trækkes der 7 point. 

Afgiver fører flere kommandoer, trækkes der 1 point pr. kommando. 

Bedømmer kan også trække point for førerfejl, lokning, uhensigtsmæssig belønning o.l. 

 

C: Rulle 

Øvelsen kan laves med eller uden line. 

Hunden ruller på førers anvisning helt rundt. 

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando. 

Der er fratræk for følgende: 

Er den hund, der venter sammen med bedømmer/hjælper, meget urolig, trækkes der 7 point. 

Hvis hunden kun lægger sig ned på siden, trækkes der 5 point. 

Bedømmer kan også trække point for førerfejl, lokning, uhensigtsmæssig belønning o.l. 

 

 

13. ANSVAR OG PLIGTER SOM HUNDEEJER/-FØRER - obligatorisk 

Fører besvarer 15 relevante spørgsmål om hundeejerens/-førerens ansvar og pligter i dagligdagen. Dette 

kan være skriftligt eller mundtligt. Alle hjælpemidler må benyttes til besvarelsen. 

Der er fratræk for følgende: 

Besvarer fører 10 af de 15 spørgsmål korrekt, trækkes der 5 point. 

Besvarer fører 11 af de 15 spørgsmål korrekt, trækkes der 4 point. 

Besvarer fører 12 af de 15 spørgsmål korrekt, trækkes der 3 point. 

Besvarer fører 13 af de 15 spørgsmål korrekt, trækkes der 2 point. 

Besvarer fører 14 af de 15 spørgsmål korrekt, trækkes der 1 point. 

 

 14. HELHEDSINDTRYK 

Her kan bedømmer belønne hund og fører med 1-10 point for samarbejde og motivation. 

 

 


