PRØVE 3

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 prøven færdes løs eller være til gene for andre deltagere i prøven.
Linen skal ved alle øvelser, der udføres uden line, være anbragt over venstre skulder eller i lommen.
Ekstra kommandoer eller animering, f.eks. ryk i linen er, hvor andet ikke udtrykkeligt er nævnt, ikke tilladt,
og der vil ske fradrag i karakteren.

PRØVENS UDFØRELSE
1. Lineføring. 10 point + 10/10 appelpoint
Kommando: Ikke tilladt.
Kommanderes af dommeren.
Hundens plads ved førerens side skal være således, at hundens højre skulder er ud for førerens venstre
knæ.
Under gang, løb, omkring vendinger, tre skridt til højre, venstre, frem og tilbage er det tilladt hunden at gå
så langt fremme, at dens højre forben er ud for førerens venstre ben, og så langt tilbage, at dens snude er
ud for førerens venstre ben. Ved opstandsninger skal hunden uden kommandoer sætte sig “på plads”.
Under hele øvelsen skal linen være slapt hængende mellem hund og fører.

2. Fri ved fod. 10 point + 10/10 appelpoint
Kommando: Ikke tilladt.
Kommanderes af dommeren.
Udføres som øvelse 1 men uden line.

3. Apportering. 10 point + 10/10 appelpoint
Kommando: ”Apport” - ”Slip” - ”På Plads”.
Hunden skal apportere en standard apportbuk.
Hunden skal sidde “på plads” uden line, ved tegn fra dommeren kaster føreren apporten ca. 10 m frem.
Hunden skal sidde “på plads” indtil dommeren giver et nyt tegn og føreren kommanderer “apport”.
Hunden skal derefter straks løbe ud og samle apporten op og bringe den tilbage føreren.
Føreren kan vælge at lade hunden aflevere apporten siddende tæt lige foran føreren eller siddende på
plads ved førerens venstre side.
Den hundefører, der vælger at lade hunden aflevere apporten siddende tæt lige foran føreren, må give en
”PÅ PLADS” kommando efter apport aflevering.
Det er underordnet hvordan hunden efterfølgende kommer på plads – om den går bagom føreren eller går
direkte ind.
Hunden skal beholde apporten i munden indtil dommeren giver tegn til hundeføreren, der giver
kommandoen “slip” og tager apporten fra hunden.
Hunden skal have samlet apporten op og påbegyndt tilbagebringningen, for at der gives point i denne
øvelse.
Øvelsen er først slut, når hunden sidder ved førerens venstre side og dommeren afslutter øvelsen.
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4. Spring 10 + 10/10 appelpoint
Kommando: ”Fremad spring” eller ”Fremad hop”.
Hunden skal sidde “på plads” og på tegn fra dommeren kommanderer føreren “fremad spring” evt.
“fremad hop”.
Føreren må ikke bevæge sig før hunden er på vej.
Springer hunden ikke i første forsøg, men i andet, fratrækkes 2 point.
Springer hunden ikke i andet forsøg, afbrydes øvelsen og der gives 0 point.
Hunden skal springe 1,25 meter.
Øvelsen afsluttes med hunden på plads.

5. Halsgivning. 10 point + 10/10 appelpoint
Kommando: ”Giv Hals” - ”Halse”
Hunden skal sidde “på plads” uden line på.
På førerens kommando skal hunden afgive 8-10 glam.
Det er ikke tilladt at animere eller kigge på hunden under øvelsen.
Dog vil der ikke gives fradrag, hvis hunden rejser sig.
Der må ikke være personer i en afstand af 100 m. foran hunden.

6. Afdækning 10 point + 10/10 appelpoint
Kommando: ”Dæk”.
Føreren stiller sig ved en anvist afmærkning med sin hund “på plads” og giver tegn til dommeren, når hund
og fører er klar. Efter ca. 5 sek. giver dommeren tegn, og føreren giver kommandoen “dæk” og afventer et
nyt tegn fra dommeren. Når dommeren giver tegn igen forlader føreren sin hund og går i skjul et anvist sted
i 1,5 min. hvorefter dommeren giver tegn til føreren om at kalde sin hund ind.

7. Spor 10 point + 10/10 appelpoint
Kommando: Kan frit anvendes
Hunden skal opsøge sporet på græsunderlag mellem to tydelige markeringer med en indbyrdes afstand på
10m og herefter følge sporet. Det er tilladt at gå frisøg. På sporet skal hunden påvise eller apportere en
genstand.
Føreren spørges inden start om hunden apporterer eller påviser. Det anses som fejl, hvis hunden gør det
modsatte.
Hvis hunden går over genstanden anses denne for tabt.
Hvis hunden går af sporet kan man få en tilrettevisning. Hvis sporet ikke fuldføres efter 3. tilrettevisning,
afbrydes øvelsen og der gives 0 point.
Sporet går vinkelret ud fra opstarten.
Øvelsen er slut på dommerens kommando.
Genstandens størrelse: Ikke mindre en 10x10 cm. Genstanden må være hundeførerens egen. Genstanden
skal findes for pointgivning.
Alder: Ca. ½ time.
Sporlængde: Ca. 200m
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8. Rundering på figurant. 10 point + 10/10 appelpoint.
Kommando: Kan frit anvendes
Hunden skal på førerens kommando afsøge et forholdsvis åbent skovområde på ca. 75 x 100 m og her finde
en helt eller delvis skjult person. Personen kan være stående eller siddende. Hunden skal selvstændigt
tilkendegive fundet ved halsgivning og herunder bevogte personen. Der må belønnes når hundeføreren er
kommet frem til hund og figurant.
Figuranten må ikke have øjenkontakt med hunden.
Føreren skal vise at hunden kan styres og herunder vise min. et tomt udslag.
Har føreren ikke tilstrækkelig kontrol over hunden under runderingen, kan den ikke bestå.

9. Stop af pistolbevæbnet person: Point: 10 - Appel 10/10
Kommando: ”Stop manden”
Personen kommer frem fra skjul ca. 50 m fremme iført synligt beskyttelsesærme på armen og med en pistol
i modsatte hånd.
Personen flygter bort i løb. Føreren skal med hunden i line anråbe personen en gang, hvorefter hunden
sendes på stop.
Når hunden er halvvejs ude ved personen, afgiver denne 1 skud mod hunden, som frygtløst skal fortsætte
og bide sig fast i personens beskyttede arm. Hunden belønnes straks med ærmet.
For opnåelse af point, må hunden ikke vige ved afgivelse af skuddet.

POINTBEREGNING
Øvelse 7 & 8 skal bestås.
Appel karakteren er beregnet til at graduere hovedkarakteren, hvor dommeren skønner at et helt point er
for meget.
Der kan i alt opnås 99 Point, og for at bestå prøven skal der opnås mindst 68 point.

UNDGÅ
At holde linen stram under lineføring.
At slå dig på låret for at trække hunden ind på plads.
At give kommandoer eller animeringer til hunden, som er uden for det beskrevne.
At pege på springbrættet, når du kommanderer “spring” eller at holde hunden i halsbåndet for at undgå, at
den springer for tidlig.
At kigge på din hund under de enkelte øvelser.

