Prøve for ’hundeførerkort’ og hundeførere, der efter sikker lydighed ønsker at
fortsætte på C-hold, agility, Allround- eller rally-O hold.
Alle øvelser skal udføres uden brug af lokning med godbidder/bold. Hundene må belønnes efter
hver øvelse.
Der skal ved bedømmelsen lægges vægt på, at hunden er opmærksom på føreren.
Karakter for øvelserne:

OK: Øvelsen i orden

GF: Grov fejl.

MF: Mindre fejl

Hundefører:_______________________________________
Dato:_____________________________________________
Hund:____________________________________________
Karakter

1

HILSE OG HÅNDTERING
En venlig fremmed person hilser på føreren og derefter på hunden. Hunden må ikke hoppe op
ad den fremmede. Føreren skal kunne bremse hunden med stemmen, hvis den viser tegn på
at ville hoppe op.

Alle +
Førerkort

GF: Hunden hopper op ad personen og kan ikke bremses med stemmen
MF: Hunden hopper op og kan bremses med stemmen
Hunden skal roligt acceptere at en venlig fremmed foretager en lettere undersøgelse af f.eks.
pels, mund, øjne, ører, poter osv.
GF: Hunden trækker sig eller truer af personen
MF: Hunden krymper sig, men finder sig i håndteringen

2

LINEFØRING, Højre- og Venstre-handling
Bane med 6 pinde/kegler ca. 1½-2 m afstand

Alle +
Førerkort

Øvelsen starter med, at hunden sidder på plads.
Hunden skal i line villigt følge føreren frem og tilbage gennem en bane med 6 pinde/kegler.
Hunden skal følge på venstre side ud og på højre side hjem. Linen skal være slap. Føreren må
ikke rykke i linen. Der må ikke lokkes/bruges godbidder under øvelsen, men der må gerne
belønnes efter 6. pind/kegle inden vending og sideskift.
Hundeføreren må gerne opmuntre hunden med stemmen
GF: Linen er konstant stram, og hunden er uopmærksom.
MF: Linen er stram enkelte gange

3

FRI VED FOD, Højre- og Venstre-handling
Bane med 2 pinde med ca. 10 m afstand
Øvelsen starter med, at hunden sidder på plads.
Hunden skal uden line følge føreren fri ved fod ud og hjem ca. 10 m. på henholdsvis venstre og
højre side.
Der må ikke lokkes/bruges godbidder under øvelsen, men der må gerne belønnes efter de 10
m ved vending. Hundeføreren må gerne opmuntre hunden med stemmen
GF: Hunden er uden kontrol og løber, hvor det passer den.
MF: Hunden forlader føreren kortvarig, men kan kaldes ind umiddelbart
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4

BELØNNINGSFELT
Felt afmærket m. pinde eller bånd – ca. 5x5 skridt

Alle +
Førerkort

Hundeføreren skal kunne vedholde kontakt med sin hund med leg (jagtleg med 2 bolde,
trækkeleg, ved at “tumle” med hunden o. lign.).
Øvelsen skal foregå uden line i et opmærket felt, som hunden skal holdes indenfor ( 30 sek.).
Det er tilladt at give er par godbidder undervejs, men hunden må ikke holdes i feltet alene med
godbidder.
GF: Hunden forlader feltet. Føreren har ikke kontakt med hunden.
MF: Hunden forlader kortvarigt feltet, men kan kaldes ind umiddelbart

5

INDKALD
Bane m. 2 pinde med ca. 25 skridts afstand + 1 tildækket skål m. mad

Alle +
Førerkort

Hunden skal komme på indkald forbi en fristels-skål med mad som skal være overdækket, men
med mulighed for at få fært.
En figurant holder hunden, og føreren går ca. 25 skridt væk og kalder på hunden.
GF: Hunden er mere optaget af fristelsen end af føreren. Føreren kan ikke kalde hunden hjem
MF: Hunden bliver kortvarigt distraheret af forhindringen, føreren må kalde igen.

6

Øvelserne 1-5 skal alle bestås af alle uanset hvilket hold man skal på
Karakterer: Man må ikke have nogen GF’er og maksimalt 2 MF ellers er
SL-prøven IKKE bestået.
SIT – DÆK - STÅ
•
•
•
•
•
•

7

Dommeren bestemmer på dagen, hvilken af de 3 positioner, der bedømmes.
Samme øvelse for alle
Bane m. 3 pinde m. 5 skridts afstand mellem hver pind
Hundeføreren starter v. første pind, går med hunden frem til 2. pind hvor
kommando afgives, hundeføreren må gerne stoppe op.
Hunden skal holde pos. i 15 sek.
I den valgte øvelse skal HF gå fra hunden og vente ved 3. pind
Det er tilladt HF at gentage kommando 1-2 gange, hvis ikke det lykkes 1. gang

BÆREØVELSE
Bane m. 3 pinde m. ca 10 skridts afstand + HF’s egen genstand

C – Rally –
Familie Førerkort

C

Hunden skal kunne opsamle og bære en genstand - og aflevere den til føreren.
Føreren går eller løber ca. 10 skridt og dumper en bæregenstand, går eller løber ca. 10 skridt
mere, vender om, og hunden skal så samle genstanden op og bære den tilbage til startstedet.
Genstanden afleveres til føreren uden at have berørt jorden.
Det er tilladt at lege med genstanden før øvelsen.
GF: Hunden samler ikke op og bærer ikke.
MF: Hunden smider genstanden og skal opfordres til opsamling > 1 gang

8

FIGURANT

C

Bane m. 1 pinde + 1 figurant
Øvelsen starter med, at hunden sidder på plads v. 1 pind
Hunden skal kunne løbe ca. 5 m. i modvind ud til en figurant, der står let skjult bag et træ eller
lignende.
Hund og fører går først i en bue ud til figuranten med en belønning og går tilbage i en bue.
Herefter sendes hunden med en rundér-kommando ud til figuranten. Hunden belønnes af
figuranten. Føreren henter sin hund hos figuranten.
GF: Hunden løber ikke ud til figuranten. Hunden bider figuranten.
MF: Hunden springer op. Hunden søger tilbage til føreren, før f. er helt ude ved figuranten.
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9

FREMADSENDELSE
Bane m. 1 pind + 1 låg ca. 10 m’s afstand

AG + C

HF og hund venter ved pinden, mens de ser på, at dommeren lægger H’s belønning på låget
.
Hunden sendes frem til låget med belønning ca. 10 m – hunden kaldes hjem.
GF: Hunden løber ikke selvstændigt ud eller forlader øvelsen.
MF: Hunden skal kaldes på/sendes en ekstra gang

10

OMGANG BLANDT MENNESKER OG HUNDE
Passere en hund
Hunden skal i slap line passere en venlig hund, der forholder sig roligt i dæk ved siden af sin
fører. Afstand til den rolige hund ca. 3 m. Føreren må gerne bruge stemmen, men ikke rykke i
linen.

ALLE+
Førerkort

Denne øvelse er indledning til øvelse 11.
GF: Hunden kan ikke passere den venlige hund uden at tage kontakt (positiv eller negativ) og
føreren ikke kan kalde hunden til sig.
MF: Hunden kan ikke passere den venlige hund uden at tage kontakt, og føreren kan kalde
hunden til sig

11

OMGANG BLANDT MENNESKER
Gå gennem en gruppe
Hunden følger føreren i slap line rundt blandt en gruppe af mennesker (minimum 4 personer).
Føreren standser op midt i gruppen og samtaler med en person i ca. ½ minut. Imens skal
hunden forholde sig roligt i sit, stå eller dæk (stillingen er valgfri og må skiftes, men hunden
skal forblive roligt ved førers side).
GF: Hunden hopper op ad føreren/en person i gruppen eller forsøger at få opmærksomhed på
anden måde (f.eks. gø langvarigt eller kradse). Hunden må ikke vise aggression, skyhed eller
frygt eller gemme sig bag føreren.
MF: Hunden gør kortvarigt eller forsøger at få opmærksomhed kortvarigt og forholder sig
derefter i ro.
I øvelse 6-11 må man maksimalt have 1 GF og 1 MF eller 3 MF ellers er prøven ikke
bestået.
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