PRØVE 1

GENERELLE BESTEMMELSER
Der må ikke anvendes skarpt halsbånd (pighalsbånd og metalkæde i kvæl) og hunden må ikke under nogen
form afstraffes under øvelsernes gennemførsel.
Hunden må hverken før eller efter en øvelse færdes løs, eller på anden måde være til ulempe for de andre
deltagere.
For udførelse af øvelser uden line, skal denne være anbragt over venstre skulder eller i en lomme.
Efter hver afsluttet øvelse skal hunden være i line.

PRØVENS UDFØRELSE
1. Lydighed. 10 point.

Hundeføreren skal føre hunden i line. Der må benyttes foderføring eller boldføring under dommerens
kommando. Der lægges vægt på at hund og fører har forståelse for opgaven og arbejder sammen om
opgaven samlet.

2. Fri ved fod. 10 point.
Hundeføreren skal føre hunden uden line. Der må benyttes foderføring og boldføring under dommerens
kommando. Der lægges vægt på at hund og fører har forståelse for opgaven og arbejder sammen om
opgaven samlet.

3. Apport. 10 point.
Hunden skal sidde foran eller på plads ved førerens venstre side. På tegn fra dommeren gives hunden
apport genstanden i munden og herefter skal hunden sidde med apport genstanden i munden i ca. 10-15
sek. På dommerens tegn må føreren belønne hunden.

4. Afdækning. 10 point.
Hunden skal på tegn fra dommeren afdækkes i 0,5min. Hvor føreren går delvist i skjul. Føreren går herefter
tilbage til sin hund eller kalder/fløjter hunden ind. Og der må herefter belønnes.

5. Halsgivning. 10 point.
Hunden skal sidde på plads ved førerens venstre side og skal give min. 5 sammenhængende glam.
På dommerens tegn gives kommandoen ”halse” eller ”gi’ hals”.

6. Spring. 10 point.
Hunden skal sidde på plads før springet og på dommerens tegn kommanderer føreren ”Fremad spring”
eller ”Fremad hop”. Og hunden springer over springet.
Derefter skal hunden sætte sig på plads.
Højden er selvvalgt. Dog min. 30 cm.

7. Spor. 10 point.
Ca. 100m langt på et græsunderlag. Der må benyttes guffer. Hundeføreren kan vælge om dette skal være et
fremmed spor eller om HF selv vil lægge det.
Sporet skal være jævnt fremadskridende for at kunne betragtes som bestået.
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8. Fremadsendelse. 10 point.
Føreren står med hunden i line. Hvis det ønskes kan figuranten hetze hunden med bidepølse eller bold.
Figuranten løber derefter ca. 25 meter ud og stiller sig passiv med front mod hunden. Nu sender føreren
hunden afsted med kommandoen ”Rundere”. Hunden skal selvstændigt begynde med standhals. Der
aftales inden opgavens opstart, hvem og hvordan der belønnes.

9. Skudfast. 10 point.
Hunden skal med line på, under leg med føreren udvise ingen og eller ringe reaktion på afgivelse af skud.
Der afgives 2 skud i en afstand af ca. 50 meter fra hunden med en 9 mm signalpistol.
Såfremt hunden reagerer kraftigt og/eller ikke kan genoptage legen, kan den ikke bestå.
Øvelsen er først slut, når dommeren har sagt ”Ja Tak”.

POINTBEREGNING
Her kan opnås 90 point i alt.
Prøven er bestået ved min. 80 point.

