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ØVELSE 1 – Sid i gruppe i 2 minutter  
Kommandoer: ”Sid”, ”Bliv”  
Udførelse: Hundene sidder i pladsposition i en række med ca. 3 meters afstand 
til hinan-den. Når de får besked på det, forlader førerne hundene og går uden 
for hundenes syns-vidde og forbliver skjult i 2 minutter. Når der er gået 2 minut-
ter, instrueres førerne om at gå tilbage til ringen og stille sig inden i ringen. 
Førerne får så besked på at gå op ved siden af deres hund, og hunden forbliver 
i pladsposition. Der skal være mindst 3 hunde i en grup-pe, men ikke flere end 
6.  
Anvisninger: En hund, som står op, ligger ned, eller bevæger sig/kryber, mere 
end sin egen kropslængde får 0 points. Al bevægelse reducerer pointtallet. Hvis 
hunden gør 1-2 gange, trækkes 1-2 points; hvis den gør det meste af tiden, 
bestås øvelsen ikke (0 points). Rastløshed, så som at skifte vægten fra den ene 
side til den anden eller fra den ene fod til den anden, bør straffes. Det er tilladt 
hunden at dreje hovedet og se sig omkring, og det er tilladt at vise interesse, 
hvis der er en distraktion eller støj inde i eller uden for ringen. Dette bør imidler-
tid ikke efterlade et indtryk af rastløshed eller ængstelse. Hvis hunden ligger ned 
eller står op, efter at perioden på de 2 minutter er gået, og føreren allerede er 
kommet ind i ringen, kan der ikke gives mere end 5 points. Hvis en hund rejser 
sig op og bevæger sig tæt på en anden hund, således at den forstyrrer den, skal 
øvelsen stoppes og så gen-optages for alle hunde undtagen den hund, som 
forårsagede forstyrrelsen.  
Det anbefales, at området uden for ringen foran hundene er et lukket område 
(ingen ad-gang for uvedkommende ud over personale) under denne øvelse. I 
Europa- og Verdens-vinderkonkurrencer er denne foranstaltning obligatorisk.  
 
ØVELSE 2 – Dæk i gruppe i 4 minutter med forstyrrelser  
Kommandoer: ”Dæk”, ”Bliv”, ”Sid”  
Udførelse: Hundene sidder i pladsposition i en række med ca. 3 meters afstand 
til hinan-den. Dæk på kommando fra pladsposition foretages en ad gangen. 
Hundene bør kom-manderes til at dække fra venstre til højre, så den første der 
lægger sig ned er den sidste til at sidde op og omvendt. Prøvelederen fortæller, 
hvornår kommandoen skal gives. Fø-rerne går uden for hundenes synsvidde 
sammen og forbliver skjult i 4 minutter. Hundene forbliver liggende og udsættes 
for forstyrrelser, for eksempel en person, som siksakker mellem hundene. Når 
der er gået 4 minutter, instrueres førerne til at gå samlet tilbage til ringen og 
stille sig ca. 3 meter bag ved deres hund.  
Førerne instrueres derefter til at gå op ved siden af deres hund og bliver så bedt 
om, en ad gangen, at kommandere deres hund til pladsposition. Der skal være 
mindst 3 hunde i en gruppe, men ikke flere end 6.  
Anvisninger: En hund, som står eller sidder mens førerne er uden for synsvidde 
eller kravler mere end sin egen kropslængde, består ikke øvelsen (0 points). Al 
bevægelse re-duceret klart pointtallet. Hvis hunden gør 1-2 gange, trækkes 1-2 
points; hvis den gør det meste af tiden, bestås øvelsen ikke (0 points). Rastløs-
hed, så som at skifte vægten fra  
den ene side til den anden, bør straffes. Det er tilladt hunden at dreje hovedet 
og se sig omkring, og det er tilladt at vise interesse, hvis der er en distraktion 
eller støj inde i eller uden for ringen. Dette bør imidlertid ikke efterlade et indtryk 
af rastløshed eller ængstelse. Hvis en hund rejser sig op og bevæger sig tæt på 
en anden hund, således at den forstyrrer den, skal øvelsen stoppes og så gen-
optages for alle hunde undtagen den hund, som for-årsagede forstyrrelsen.  
Der kan ikke gives mere end 7 points, hvis en hund ligger på siden.  
Hvis hunden sidder eller står op, efter at perioden på de 4 minutter er overstået, 
og føreren allerede er kommet ind i ringen igen, kan der ikke gives mere end 5 
points.  
Det anbefales, at området uden for ringen foran hundene er et lukket område 
(ingen ad-gang for uvedkommende ud over personale) under denne øvelse. I 
Europa- og Verdens-vinderkonkurrencer er denne foranstaltning obligatorisk.  
 
ØVELSE 3 – Fri ved fod  
Kommando: ”Plads”  
Udførelse: Fri ved fod testes ved forskellige hastigheder i forbindelse med 
retninger, drej-ninger og vendinger. Den løse (ukoblede) hund skal villigt følge 
føreren, gående ved føre-rens venstre side med skulderen på niveau med 
førerens venstre knæ og følgende føreren i en parallel linie. Føreren bør bevæ-
ge sine arme naturligt under øvelsen.  
Fri ved fod skal testes i normalt, langsomt og hurtigt tempo sammen med drej-
ninger, ven-dinger og standsninger. Føreren kan vælge at foretage drejningerne 
til vestre eller til højre. Den såkaldte ”tyske vending” accepteres ligeledes, dvs. 
hunden er tilladt at gå højre om føreren, men meget tæt. Hunden skal også 
testes, når føreren bevæger sig to eller tre skridt i forskellige retninger fra stå-
ende position, og når føreren foretager en drejning eller en vending fra stående 
position.  
Alle hunde i en prøve eller konkurrence skal foretage fri ved for efter det samme 
program.  
Pladskommandoen kan gives ved hver start, når der skiftes hastighed, når der 
tages skridt i forskellige retninger fra stående position. Når føreren standser, 
skal hunden indtage pladsposition omgående uden kommando.  
Anvisninger: En hund, som forlader føreren eller følger føreren på en afstand af 
mere end ½ meter under hovedparten af øvelsen, består ikke. Hvis hunden 
bevæger sig langsomt, skal der kun gives 6-7 points. Manglende kontakt og 
ekstra kommandoer er fejl. En ufuld-kommen retning (ikke parallel) på pladspo-
sitionen bør resultere i tab af ca. 2 points.  
 
ØVELSE 4 – Stå, sid og dæk under gang  
Kommandoer: ”Stå”, ”Sid”, ”Dæk”, ”Plads” (4 gange)  

Udførelse: Øvelsen udføres gående rundt i en 8 m x 8 m firkant modsat uret, 
således at man drejer til venstre i hjørnerne. Under gangen kommanderer føre-
ren, efter instruks fra  
prøvelederen, hunden til stående, siddende og liggende position. Kegler i hjør-
nerne mar-kerer firkanten.  
Startstedet for gangen er midten af en af firkantens sider (den første side). 
Prøvelederen instruerer føreren om at han kommanderes til at kommandere 
hunden til stående position, når de er nået til midten (cirka) af den næste (an-
den) side, mens føreren fortsætter sin gang rundt i firkanten. Når hunden nås 
igen, giver føreren pladskommandoen under gang. Denne øvelse fortsættes, 
således at føreren tilsvarende kommanderer hunden til at sidde i midten af den 
tredje side og dække i midten af den fjerde side. Øvelsen slutter, når de når 
startstedet igen.  
Stå-, sid- og dækpositionerne skal være parallelle med de imaginære linier i 
firkanten og ca. 0,5 m fra de imaginære linier tagende hundens størrelse i be-

tragtning. Hjørnerne bør være 90
o

, ikke afrundede.  
Anvisninger: Hvis hunden standser i en forkert position (for eksempel siddende i 
stedet for liggende), kan der ikke gives mere end 7 points. Hvis hunden forfejler 
en position (ikke standser overhovedet), kan der ikke gives mere end 6 points.  
For overhovedet at få points for en given position, må hunden ikke bevæge sig 
mere end en kropslængde efter kommandoen, og indtage den anviste position 
(stå, sid, dæk), før føreren har passeret det næste hjørne i firkanten. For at få 
points for øvelsen, skal mindst to positioner være blevet udført. Ved bedømmel-
sen skal der også lægges mærke til udfø-relsen af fri ved fod. Langsom bevæ-
gelse, dårlig udførelse af fri ved fod og afrundede hjørner er fejl.  
Koefficient: 3 Maksimumpoints 30  
 
ØVELSE 5 – Indkald med stå og dæk  
Kommandoer: ”Dæk”, ”Bliv”, ”Kom” (3 gange), ”Stå” ELLER håndtegn.  
Udførelse: Hunden er placeret i dækposition og føreren går ca. 30-35 m i en 
anvist ret-ning. Efter tilladelse fra prøvelederen indkalder føreren hunden. Føre-
ren kommanderer hunden til at stå, når hunden har bevæget sig ca. 1/3 af 
distancen. Når der gives besked på det, indkalder føreren hunden igen. Efter at 
have bevæget sig ca. 2/3 af distancen, kommanderes hunden til at dække. Efter 
det 2. stop og efter tilladelse fra prøvelederen kalder føreren hunden til pladspo-
sition. Prøvelederen fortæller kun føreren, hvornår hun-den skal indkaldes. 
Føreren giver stopkommandoerne uafhængigt ved markeringerne (kegler). 
Mundtlige kommandoer og håndtegn kan benyttes skiftevis, således at en 
mundt-lig kommando kan benyttes ved en position og et håndtegn benyttes ved 
en anden positi-on, men de må ikke benyttes samtidigt. Hundens navn kan 
kombineres ved det første ind-kald, men navn og kommando skal være godt 
sammenkombineret og må ikke give indtryk af to separate kommandoer.  
Anvisninger: Det er vigtigt, at hunden reagerer villigt på alle indkaldskomman-
doer. Hun-den skal bevæge sig med god hastighed og holde tempoet, mindst i 
hurtigt trav. Langsom bevægelse er en fejl. Racen skal tages i betragtning, når 
hastigheden bedømmes. Hunden skal straks, på kommando, påbegynde sin 
standsning. Når standsningen vurderes, skal hundens hastighed også tages i 
betragtning. Der kan være en vis tolerance på selve standsningen for hurtige 
hunde, men ikke for langsomme hunde. For at opnå maksimum-points (for en 
standsning) må hunden ikke flytte sig mere end en kropslængde fra kom-
mandotidspunktet til standsningen. For overhovedet at opnå points (for en 
standsning) må hunden ikke flytte sig mere end 3 kropslængder. Hvis der gives 
mere end 3 indkaldskom- 
mandoer, er den højeste score 6. Et tredje indkald på en enkelt position resulte-
rer i, at øvelsen ikke bestås.  
Hvis hunden mister en position (f.eks. ikke standser inden for grænsen) kan der 
ikke gives mere end 6 points. Hvis hunden ikke forsøger at standse ved én af 
positionerne, kan der ikke gives mere end 5 points. Hvis hunden ikke standser 
ved begge positioner eller tager positionerne i omvendt rækkefølge, bestås 
øvelsen ikke. Hvis hunden standser én gang i en forkert position, kan der ikke 
gives mere end 7 points. Hvis hunden sidder eller står op inden den første 
indkaldskommando, kan der ikke gives mere end 7 points. Hvis hunden flytter 
sig mere end en kropslængde før den første indkaldskommando, bestås øvel-
sen ikke.  
 
ØVELSE 6 – Fremsending – fjerndirigering – indkald fra dæk  
Kommandoer: ”Fremad”, ”Stå”, ”Højre/Venstre” og/eller håndtegn (”Stop”), 
”Dæk”, ”Kom”.  
Udførelse: Hunden sendes hen til en kegle (lille, helst en halv kugle) ca. 10 m 
fra startste-det og kommanderes til at stå ved keglen. Hunden skal stå inden for 
en cirkel af 2 meters radius tegnet om keglen. Efter ca. 3 sekunder bliver føre-
ren bedt om at sende hunden til et felt, som er 3 x 3 m i firkant, ca. 25 m fra 
startstedet.  
Feltet skal være placeret ca. 3-5 m fra ringsiden. Hvert hjørne i feltet markeres 
med en kegle. Keglerne skal være synligt forbundet (f.eks. med ringbånd eller 
kridt) på ydersiden. På kommando fra prøvelederen går føreren hen mod hun-
den. Ca. 2 meter fra hunden, bliver føreren bedt om at dreje og efter ca. 10 
meter bliver føreren bedt om at dreje igen og gå hen mod startstedet. Efter 
endnu ca. 10 meter bliver føreren bedt om at indkalde sin hund, mens han/hun 
fortsætter med at gå hen mod startstedet.  
Hunden skal bevæge sig i en lige linie til keglen og til feltet og skal gå ind i feltet 
fra forsi-den. Vinklen mellem de forbindende linier mellem startstedet og keglen, 

og mellem keglen og midten af feltet skal være 90
o

.  
Se figur i kapitel VI.  



Anvisninger: Der lægges vægt på hundens villighed til at følge anvisninger og 
komman-doer, hundens tempo og lige ruter. For at få 10 points, må føreren ikke 
bruge mere end 6 kommandoer i denne øvelse; den sjette kommando værende 
en stopkommando i feltet. Hunden skal følge kommandoerne (f.eks. hvis der 
gives en ”stå”-kommando i feltet). En mulighed er at kun at kommandere hun-
den til at dække, når den er kommet ind i feltet, og således kun bruge fem 
kommandoer.  
Hvis hunden gør noget på egen hånd, straffes dette. Det betyder, at f.eks. ”stå”-
kommandoen ved keglen og ”dæk”-kommandoen i feltet skal gives. Hvis føreren 
bevæger sig fremad (tager skridt i en hvilken som helst retning) mens komman-
doerne gives, bestås øvelsen ikke (0 points). Hvis der er overdrevne komman-
doer (kropssprog) fra føreren, skal der ikke gives mere end 8 points. Hunden 
skal have alle 4 poter inden for cirklen førend føreren bliver bedt om at dirigere 
hunden hen til feltet. En hund, som sidder eller dækker ved keglen, skal ikke 
tildeles mere end 8 points. Hvis hunden sidder eller dækker udenfor cirklen, 
eller hvis den dækker uden for feltet, bestås øvelsen ikke. Hvis hunden allerede 
dækker, er en omdirigeringskommando ikke tilladt. For at opnå points, skal hele 
hundens krop, bortset fra halen, være inden for feltet.  
 
Øvelsen bestås ikke, hvis hunden rejser sig til siddende eller stående, inden 
førerens an-den drejning. Der kan ikke gives mere end 5 points, hvis hunden 
rejser sig (til siddende eller stående) efter førerens 2. drejning, før den indkal-
des. Hvis hunden bevæger sig inde i feltet uden at rejse sig, kan der ikke gives 
mere end 7 points. Hvis den bevæger sig og overskrider kanten inden indkaldet, 
bestås øvelsen ikke. Hvis hunden bevæger sig meget langsomt, skal der kun 
gives omkring 6 points.  
Et andet indkald, stop, eller dækkommando straffes (-2 points/kommando). 
Øvelsen be-stås ikke, hvis blot én af disse kommandoer skal gives en tredje 
gang. Straffen for ekstra dirigeringskommandoer afhænger af deres styrke og af 
hundens villighed til at adlyde kommandoerne.  
Det er ikke tilladt at vise hunden retninger ved startstedet eller at vise feltet til 
hunden in-den øvelsen. Dette resulterer i, at øvelsen ikke bestås.  
 
ØVELSE 7 – Fjerndirigeret apportering  
Kommandoer: ”Fremad”, ”Stå”, ”Højre/Venstre” og/eller håndtegn, ”Apport”, 
”Slip”.  
Udførelse: Tre træapporter af samme størrelse placeres i en række ca. 5 m fra 
hinanden, således at de tydeligt kan ses. Startstedet er ca. 20 m fra den centra-
le apport. Hunden sendes til en kegle placeret ca. 10 m fra startstedet. Hunden 
kommanderes til at stå ved keglen, inden for 2 meters afstand fra den. Efter ca. 
3 sekunder, bliver føreren bedt om at dirigere hunden til enten den højre eller 
den venstre apport, bestemt ved lodtrækning, og hunden skal apportere og 
aflevere apporten korrekt.  
Prøvelederen placerer de tre apporter, efter at det ved lodtrækning er blevet 
afgjort, hvil-ken af dem, der skal apporteres. (Den midterste apport trækkes 
aldrig). Apporten, som er blevet trukket (venstre eller højre), sættes altid ned 
først. Under denne procedure står fø-reren og hunden altid ved startstedet med 
front mod den midterste apport i en afstand af ca. 20 m.  
Der skal være 3 størrelser apporter til rådighed (maksimum 450 g), egnede til 
forskellige racer. Størrelsen på apporten bør passe til hundens størrelse, men 
føreren må frit vælge størrelsen.  
Anvisninger: Der skal lægges vægt på hundens villighed til at følge de dirige-
rende kom-mandoer, hundes tempo og hvorvidt den tager den korteste vej til 
den rigtige apport. Hvis hunden får vist retningen ved startstedet, vil det blive 
bedømt som at røre hunden og føre til, at øvelsen ikke bestås. For at opnå 
points for denne øvelse skal hunden stå ved keglen inden for en cirkel med en 
radius på 2 m rundt om keglen. En hund som ligger ned eller sidder ved keglen, 
kan ikke opnå mere end 8 points.  
En hund, som tygger på apporten eller bider i apporten, skal straffes med en 
pointredukti-on til 7 eller mindre. Hvis der er tale om omfattende tygning, må der 
ikke gives mere end 5 points. Meget omfattende tygning eller ødelæggelse af 
apporten resulterer i, at øvelsen ikke bestås (0 points). Der skal imidlertid ikke 
gives nogen straf, hvis hunden en enkelt gang tager et bedre greb om apporten.  
Hvis hunden tager den forkerte apport, bestås øvelsen ikke (0 points).  
Tab af apporten:  
Hvis hunden taber apporten, men samler den op på eget initiativ, kan der ikke 
gives mere end 7 points. Hvis der skal gives en ekstra apport-kommando, er 
maksimum 5 points. Hvis hunden taber apporten ved siden af føreren, og føre-
ren samler den op uden at gå et skridt, kan der gives 5 points.  
Straffen for ekstra dirigeringskommandoer afhænger af deres styrke og af hun-
dens villig-hed til at adlyde kommandoerne. Straffen for andre ekstra komman-
doer skal være over-ensstemmende med de generelle anvisninger og med 
øvelse 6.  
 
ØVELSE 8 – Spring over forhindring og apportering efter metalgenstand  
Kommandoer: ”Spring”, ”Apport” og ”Slip”.  
Udførelse: Føreren placeres foran et springbræt ca. 3 m foran springbrættet, 
med hunden i pladsposition. Føreren kaster en metalapport over springbrættet. 
Når føreren får besked på det, kommandere føreren hunden til at springe over 
springbrættet, apportere apporten og springe tilbage igen. Der skal være 3 
forskellige størrelser (og vægte) metalapporter til rådighed i forhold til hundenes 
størrelse. Maksimumvægten på den største apport er ca. 200 g. Det er imidlertid 
op til føreren at bestemme, hvilken apport han/hun vælger, uanset hundens 
størrelse. Springbrættet skal være 1 m bredt og så højt som hundens skulder-
høj-de, rundet op til nærmest 10 cm. Det må aldrig være mere end 1 m højt.  

Anvisninger: Apportkommandoen må ikke gives senere end, når hunden be-
gynder på sit spring. Hvis hunden rører springbrættet i springet, må der maksi-
malt gives 8 points, uan-set hvor let berøringen er. Hvis hunden støtter sig på 
springbrættet eller ikke springer til-bage igen, bestås øvelsen ikke.  
Tab af genstanden:  
Hvis hunden taber genstanden, men samler den op på eget initiativ, kan der 
ikke gives mere end 7 points. Hvis der skal gives en ekstra apport-kommando, 
er maksimum 5 po-ints. Hvis hunden taber genstanden ved siden af føreren, og 
føreren samler den op uden at gå et skridt, kan der gives 5 points.  
En hund, som tygger på genstanden eller bider i genstanden, skal straffes med 
en point-reduktion til 7 eller mindre. Hvis der er tale om omfattende tygning, må 
der ikke gives mere end 5 points. Meget omfattende tygning eller ødelæggelse 
af genstanden resulterer i, at øvelsen ikke bestås (0 points). Der skal imidlertid 
ikke gives nogen straf, hvis hunden en enkelt gang tager et bedre greb om 
genstanden.  
 
ØVELSE 9 - Næseprøve og apportering  
Kommandoer: ”Søg/apport”, ”Slip”  
Udførelse: Lige inden øvelsens start giver prøvelederen føreren en næseprøve-
genstand i træ (10 cm x 2 cm x 2 cm), som føreren markerer med sit startnum-
mer. Føreren kan holde den markerede genstand i sin hånd i ca. 5 sekunder. 
Hunden må ikke røre eller lugte gen-standen på dette tidspunkt. Prøvelederen 
beder føreren om at vende sig om, og føreren giver så genstanden til prøvele-
deren. Føreren bestemmer, om hunden må se eller ikke må se, når genstande-
ne placeres. Prøvelederen går hen for at placere førerens genstand,  
uden at røre den, sammen med 5 andre genstande på jorden eller på gulvet ca. 
10 m fra føreren. Prøvelederen berører de andre 5 genstande og placerer dem 
med hånden. Gen-standene placeres i en cirkel eller en vandret linie med en 
indbyrdes afstand på ca. 25 cm. Føreren bliver derefter bedt om at vende sig 
om igen og kommandere hunden til at appor-tere den markerede genstand. 
Hunden skal finde førerens genstand, apportere den og aflevere den til føreren i 
overensstemmelse med de generelle anvisninger.  
Næseprøvegenstandene skal placeres i det samme mønster for alle konkurren-
cedeltager-ne, men placeringen af førerens genstand må gerne variere. Hvis 
genstandene ligger pla-ceret i en vandret linie, må førerens genstand imidlertid 
ikke ligge yderst.  
Hunden skal have lov til at arbejde i ca. ½ minut, hvis arbejdet er aktivt og 
målsøgende. Der skal benyttes seks nye genstande for hver konkurrencedelta-
ger.  
Anvisninger: Der bør lægges vægt på hundens villighed til at arbejde og dens 
hastighed. Øvelsen bestås heller ikke, hvis hunden får lov til at lugte til eller 
berøre genstanden, inden den afleveres tilbage til prøvelederen, hvis komman-
doer gives mens hunden befinder sig ved genstandene eller hvis hunden samler 
den forkerte genstand op.  
En hund, som tygger på genstanden eller bider i genstanden, skal straffes med 
en point-reduktion til 7 eller mindre. Hvis der er tale om omfattende tygning, må 
der ikke gives mere end 5 points. Meget omfattende tygning eller ødelæggelse 
af genstanden resulterer i, at øvelsen ikke bestås (0 points). Der skal imidlertid 
ikke gives nogen straf, hvis hunden en enkelt gang tager et bedre greb om 
genstanden.  
Tab af genstanden:  
Hvis hunden taber genstanden, men samler den op på eget initiativ, kan der 
ikke gives mere end 7 points. Hvis der skal gives en ekstra apport-kommando, 
er maksimum 5 po-ints. Hvis hunden taber genstanden ved siden af føreren, og 
føreren samler den op uden at gå et skridt, kan der gives 5 points.  
 
ØVELSE 10 – Fjernkontrol  
Kommandoer: ”Dæk”, ”Bliv”, ”Sid”, ”Stå”, ”Dæk” og/eller håndtegn.  
Udførelse: Hunden anbringes i dækposition på et forudbestemt sted. Når der 
gives be-sked, efterlader føreren hunden og bevæger sig til et udpeget sted ca. 
15 m fra hunden. Hunden skal skifte stilling 6 gange (stå/sid/dæk) og forblive på 
det oprindelige sted. Ræk-kefølgen på stillingerne kan variere, men skal være 
den samme for alle konkurrencedelta-gerne. Hver position skal udføres to gan-
ge, og den sidste kommando om at skifte stilling skal være ”dæk”. Prøvelederen 
viser føreren ved hjælp af skilte, i hvilken rækkefølge hun-den skal skifte stilling. 
Prøvelederen skal ikke kunne se hunden, når instruktionerne vises. Prøvelede-
ren skal skifte skiltet ca. hvert tredje sekund. Føreren må både benytte sig af 
mundtlige kommandoer og håndtegn, men de skal være korte og bruges samti-
digt. Der markeres en grænse foran eller bag ved hunden ved en imaginær linie, 
som forbinder to markeringer.  
Anvisninger: Der bør lægges vægt på, hvor meget hunden bevæger sig, hastig-
heden hvormed stillingerne skiftes, positionernes tydelighed, og hvor godt posi-
tionerne holdes. For at opnå points skal hunden i alt ikke bevæge sig mere end 
en kropslængde fra start-stedet (i en hvilken som helst retning). Bevægelser 
frem og tilbage lægges sammen. Hvis hunden mister én af de seks positioner, 
skal der ikke gives mere end 7 points. Hvis hun- 
den imidlertid springer en position over og indtager den næste position, bestås 
øvelsen ikke.  
Hunden skal skifte position mindst 5 gange for at opnå points. Hvis hunden 
sidder op, in-den føreren kommer tilbage, skal der ikke gives mere end 8 points. 
Omfattende brug af stemme og overdreven eller vedvarende håndtegn straffes.  
Koefficient: 4 Maksimumpoints 40 
 


