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Det er en god idé at gå til prøve i ÅHF så tit man kan. Både hund og fører får en masse erfaring,
så unødvendige fejl kan udgås.
En hel del fejl, vi ser til prøverne, er ”førerfejl”, altså fejl som hunden ikke kan gøre for. Dommeren
trækker både for ”hunde- og førerfejl”. Så nu får du her først nogle generelle råd og derefter tager vi hver
øvelse for sig.
Husk, disse råd er til en prøve. I den daglige træning skal du stadig hjælpe din hund på samme måde, som du
har lært på træningspladsen.
Generelle råd:
Læs reglementet godt igennem, herunder også ”Regler for Lydighedsprøver”
www.dansk-kennel-klub.dk. (Her ”Aktiviteter” – ”Lydighed” – ”Regler og Blanketter”)
Se også, hvad der står i reglementet om de enkelte øvelser.
Der står, hvad man må og hvad man ikke må. Lette opmuntringer i øvelsen, der hedder lineføring er nu
tilladt, men ryk/stram line og kommandoer ud over de beskrevne trækker i point.
Giv kun ekstrakommandoer, hvis du har fordel af det.
Eks.: Hvis hunden er på vej ud af ringen under indkald, er det en fordel med en ekstrakommando, idet den
får 0 point i øvelsen, hvis den løber ud af ringen.
Luft hunden godt inden du skal til prøve. Nogle hunde har måske brug for en rask løbetur inden prøven, for
at ”brænde noget af krudtet af”, mens andre skal ”spare på energien”. Det ved du selv bedst.
Kom til prøvepladsen i god tid inden du skal op, så hunden får tid, til at vænne sig til stemningen.
Vær ved ringen i god tid, inden du skal ind.

Når du er i Ringen
Husk, at dommeren er hundefører som du selv. Han/hun er ikke ude på at ”jorde” dig, men vil helst give så
mange points det er muligt.
Er du i tvivl om noget, så spørg – men det skal være inden du melder klar til øvelsen.
Giv dig tid til at få kontakt med din hund og sørg for, den sidder rigtigt ”plads”, inden du melder klar til
dommeren.
Bliv ikke sur på din hund, selvom den måske kikser en øvelse. Husk på, at hunden ligesom du kan have en
god og en dårlig dag. Det er også en hel anderledes, spændende og distraherende situation både du og din
hund er i.
Tiden mellem de enkelte øvelser er din og din hunds. Leg lidt med den, vær glad for den, også selv om den
forrige øvelse måske ikke gik som forventet. Hunden skal synes, det er en rar oplevelse at være til prøve.
Husk, at uanset om din hund får 200 point eller 0, er det stadig den samme hund, som før prøven nemlig verdens bedste vovse! Vær glad for den uanset resultatet. Hunden mærker med det samme,
hvis du er sur, men forstår ikke grunden.
Det skal være sjovt at træne hund – også til prøver.
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1. Lineføring (Koeff. 3 – max. 30 point)
- Hunden ”plads” i line og få kontakt med hunden
- Klarmelding til dommeren
- Dommer kommanderer rundt i ringen
- Dommer siger ”tak”
- Ros og beløn
Husk: Giv ”plads” kommando ved alle igangsætninger, dvs. ved start og alle skridtøvelser. Lette
opmuntringer er tilladt. Kommandoer ud over dette trækker fra, ligesom ryk i line, stram line, unaturlig
gangart og lokkende adfærd.
Skævsidninger trækker fra. Hvis du vælger at korrigere hunden, vær opmærksom på, at et ryk plus ”plads”kommando hver trækker fra. Så måske er det nok at nøjes med een af tingene.
Hunden må først roses og belønnes, når dommeren har sagt ”tak”. Altså ikke mellem gang, løb og
skridtøvelser. Godbidder fodres ved ringsiden. Der må ikke tages bold eller lign. med i ringen.
Linen må holdes i højre, venstre eller begge hænder. Men den skal holdes på samme måde under hele
øvelsen. Hænderne må ikke flyttes op og ned af linen.

2. Stå (Koeff. 2 - max. 20 point)
(Øvelsen kan udføres uden line, men så må du ikke sige ”bliv stående”, når du går fra hunden)
- Hunden ”plads” i line og få kontakt med hunden
- Klarmelding til dommeren
- Dommeren kommanderer ”fremad gå”
- ”Stå” ud for markeringen (uden dommerkommando)
- Linen tages af og anbringes over venstre skulder
- Føreren siger ”bliv stående”, går 5 m væk fra hunden (afstanden er markeret), vender uden tegn fra
dommeren omkring, går tilbage mod hunden og forbi denne. Når føreren er 5 m bag hunden, vendes på
tegn fra dommeren igen omkring. Føreren går direkte tilbage til hunden, som får en ”plads” kommando.
Parret fortsætter fri ved fod indtil dommeren siger ”begge holdt”.
- Dommeren siger ”ja tak”
- Linen på, ros og beløn
Husk: Der trækkes i point, hvis hunden stoppes med linen. Man får 0 point, hvis hunden hjælpes
til at stå ved berøring. Hvis hunden flytter sig mere end 2 kropslængder stoppes øvelsen, og parret
får point for det indtil da udførte. Tripper/flytter den sig mindre, bliver der trukket i point.
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3. Spring (Koeff. 2 – max. 20 point)
- Fører har hunden i ”plads” ca. 3-5 m fra springbrættet
- Linen tages af
- Få kontakt med hunden
- Klarmelding til dommeren
- Dommeren siger ”forlad hunden”
- Fører kommanderer ”bliv”, går om på den anden side af springbrættet (ca. 5 m) og stiller sig med
front til hunden.
- Dommeren siger ”kommander”
- Føreren siger ”spring”, hvorefter hunden springer og sætter sig på plads ved fører (uden kommando)
- Dommeren siger tak
- Line på, ros og beløn

4. Stillingsskift (Koeff. 3 – max. 30 point)
- Føreren stiller sig med fødderne på den imaginære linie mellem 2 markeringer, med hunden sidende i
plads.
- Linen tages af, føreren får kontakt med hunden, og melder klar
- Dommeren siger ”du må dække af”
- Føreren dækker hunden af (stemme og håndtegn)
- Dommeren siger ”værsgo og gå ud til markeringen”
- Føreren går fra hunden til markeringen og vender front til hunden (ca. 2 m)
- Dommeren siger ”sid eller stå øvelse”
- Føreren kommanderer (stemme og håndtegn)
- Dommeren siger ”dæk hunden af”
- Føreren kommanderer ”dæk” (stemme og håndtegn)
- Dommeren siger ”gå tilbage”
- Føreren går tilbage til hunden
- Dommeren siger ”få hunden op”
- Føreren kommanderer ”plads”
- Dommeren siger tak
- Linen på, ros og beløn.
Husk: Føreren må ikke berøre hunden ved afdækningen. Det giver 0 point. Til hvert stillingsskift er der i alt
4 kommandoer tilladt. Alt udover den første trækker fra. Hvis føreren flytter et ben fra ”kommandostedet”
trækkes der fra. Flytter føreren begge ben, gives 0 point. Hunden må ikke flytte sig mere end en
kropslængde, ellers stoppes øvelsen, og der gives 0 point.

5. Indkald (Koeff. 3 – max 30 point)
- Dommeren holder hunden, som er i plads
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(eller hunden kommanderes til ”stå”, ”sid” eller ”dæk”)
- Føreren går ca. 15 m væk (til markeringen)
- Dommeren siger værsgo
- Føreren kalder hundens navn og ”plads” sammenhængende kommando
- Dommeren siger tak.
- Linen på, ros og beløn
Husk: Det er en god ide, at lade dommeren holde hunden. Hvis den flytter sig fra stå, sid eller dæk, får man
nemlig 0 point i øvelsen. Man får også 0 point, hvis hunden løber ud af ringen. Så hold øje med den og giv
eventuelt en ekstra pladskommando.

6. Hold fast på apport (Koeff. 2 - max. 20 point)
- Hunden sidder plads ved fører, som har kontakt med denne
- Dommer siger ”værsgo”
- Fører holder en medbragt apport foran hunden, som skal tage apport i munden, og holde den i 3 sek.
Øvelsen starter føreren står oprejst, og har armene ned langs siden.
- Dommeren siger ”værsgo”
- Fører siger ”slip” og får apporten i hånden, herefter er øvelsen slut
- Linen på, ros og beløn
PS. Øvelsen kan også udføres ved at fører siger ”bliv” og stiller sig med apporten foran hunden. Herefter
starter øvelsen, som beskrevet ovenfor

7. Sid 15 sek. (Koeff. 2 - max. 20 point)
- Hunden sidder plads ved fører, som har kontakt med denne
- På tegn fra dommeren, afgiver føreren en ”sit” kommando, går ud til en anvist markering 5 m fra
startstedet og vender front til hunden
- På tegn fra dommeren går føreren tilbage og stiller sig ved siden af sin hund
- Dommeren siger ”øvelsen er slut”
- Linen på, ros og beløn

8. Afdækning (Koeff. 3 – max. 30 point)
- Hunden ”plads” i line på anvist sted
- Dommeren siger ”værsgo at tage linen af”
- Dommeren siger ” gør klar til en afdækning”
- Få kontakt med hunden
- Dommeren siger ” dæk hunden af”
- Føreren dækker hunden af (håndtegn og stemme)
- Dommeren kommanderer ”værsgo gå fra hunden”
- Føreren kommanderer ”bliv liggende”, går 15 m til anvist sted og vender front mod hund
- Dommeren siger ”værsgo gå tilbage” (efter 1 minut)
- Føreren går tilbage til hunden og stiller sig ved siden af denne
- Dommeren siger ” få hunden på plads”
- Føreren kommanderer ”plads”
- Dommeren siger tak
- Linen på, ros og beløn
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9. Helhedsindtryk (Koeff. 1 – max. 10 point)
Her bedømmes samarbejde mellem fører og hund samt forståelse af øvelserne.
W.J. 2016
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