
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Presiseringer til gjeldende regelverk i rallylydighet 

 
PRESISERINGENE ER SATT INN I REGELVERKET PÅ 
GJELDENDE PLASS. DETTE ER FOR Å FINNE FREM 
LETTERE. ALLE PRESISERINGER ER MERKET MED 

RØDT. 
 
 
 

 
Presiseringer er ment til å gi utøverne mest mulig lik bedømming, og for å klare opp i felt som 

kan være vanskelig å forstå. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 LØYPEDESIGN 
 RINGEN/BANEN 
• Det er dommerens ansvar å designe løypene til stevnet etter gitte regler for de forskjellige 

klasser. 
• Ved løypedesign er det viktig at dommeren setter baner som gir variasjon mellom 

stasjonære og flytende øvelser og en blanding av lette og vanskelige momenter.  
• Dommeren skal påse at banen er satt på riktig måte (hvis denne ikke bygger banen selv) i 

henhold til banetegningen.  
• Dommeren skal også påse at ringbåndet er satt slik at det er god plass ved start og mål. Og 

at det er nok plass mellom ring båndet og selve banen. I høyere klasser der hunden går uten 
halsbånd, skal fører ha muligheten til å kneppe på dette før man forlater ringen. 

• Dommeren bør utnevne annen person til berøringsøvelsen (nr. 311) og til å passe Honnør 
øvelsen (nr. 404). Denne øvelsen skal plasseres på en slik måte at ekvipasjen som går 
løypa ikke behøver å passere tett på ekvipasjen som er i Honnør.  

• Ved bruk av øvelsene sakte marsj/spring marsj og Stopp – sitt - springmarsj må disse alltid 
etterfølges av normal marsj så fremt de ikke er siste øvelse i løypa.  

• Øvelser som krever fartsøkning kan tilpasses for fører dersom det foreligger 
legeerklæring i god tid før stevnet. Aktuelle tilpasninger gjøres av dommer, og kan 
innebære f.eks. ekstra tid i banen, et annet temposkifte e.l. 

• Alle øvelser skal nummereres, også avslutningsskilt. 
 
 AVSTANDER 
• Det må være riktig avstand mellom de forskjellige stasjoner alt ettersom hvordan øvelsen 

skal utføres. Det skal være minst 3 m mellom stasjonære og flytende øvelser som gjøres 
ved skiltet.  

• I enkelte øvelser som sakte marsj, spring marsj, 1-2-3 steg fremover eller bakover kreves 
flere meter i utførelsen av øvelsen, dog skal det etter at denne øvelsen er utført fremdeles 
være minst 3 m til neste øvelse. 

• I øvelser hvor fører forlater hunden skal avstanden maksimalt være 6m. I øvelse 204 skal 
avstanden være ca 5 meter. I øvelse 215 kan avstanden være opp til 9m.  

• I dobbel slalåm, enkel slalåm og spiral, skal det være 1.5m (ca. 6 fot) mellom kjeglene. 
Mellom matskålene i øvelse nr. 201 skal avstanden være 1.5m og mellom kjeglene skal 
det være 3m.  

• Avstandskravet til skilt gjelder også for avslutningsskiltene i kombinasjonsøvelser. Under 
utførelsen av øvelsen må ekvipasjen være innenfor sirkelen (1/2m) til øvelsesskiltet 

 
 RINGSTØRRELSE 
Ringen skal minimum være 15x25 meter utendørs og 10x15 meter innendørs, og dersom man 
har maksimum antall øvelser bør ringstørrelsen økes. 
 
 HØYDE OG LENGDE PÅ HINDRE: 
 
Skulderhøyde Under 30 cm 30 – 40 cm 40 – 50 cm Over 50 cm 

Hoppehøyde 10 cm 20 cm 30 cm 40 cm 

Skulderhøyde Under 30 cm 30 – 40 cm 40 – 50 cm Over 50 cm 



Lengdehinder  1 planke/20cm 2 planker/30cm 3 planker/40cm  4 planker/60-70cm 

 

 
 
GENERELT FOR DOMMEREN 
• Dommeren skal gi tydelig klarsignal når ekvipasjen kan starte eventuelt ved fløytesignal. 
• Dommer skal også sørge for at tidtager og hjelpere er klare.  
• Dommeren leverer ferdig utfylt kritikkskjema til ringsekretæren før neste ekvipasje 

starter. 
• Dommeren må bevege seg i banen for å kunne dømme riktig i alle øvelsene, men på en 

slik måte at ekvipasjen blir minst mulig hindret eller forstyrret.  
• Dommeren har ikke lov å komme med direksjoner etter start.  
• I de tilfeller hvor en ekvipasje disker, skal ekvipasjen få fullføre løypa innenfor 

maksimaltiden. Det er ikke lov å trene i banen, men ekvipasjen kan få gå ferdig. 
• Dommeren bruker ”kritikkskjema” for å markere de spesifikke poengtrekkene for hver 

øvelse. På plass/fot mellom øvelsene dømmes også..  Poeng trekkes fra den totale summen 
på 200 poeng. For en detaljert beskrivelse av poengtrekkene, se kapittel 8.2 

• Om hunden gjør noe ”ekstra” mellom øvelsene utløser ikke dettenødvendigvis disk. 
Kommer det en snurr som ikke utløser noen trekk, så skal dette bare overses. Setter 
hunden seg og klør seg kan dette medføre trekk som ST, AV, SL osv. 
 
 

 GENERELT FOR DELTAKEREN 
• Banevandring: Deltagerne får 10 minutter til å gå løypen uten hund før konkurransen 

starter. De har da anledning til å stille dommeren spørsmål. Dersom det er flere enn 20 
deltagere, kan dommeren dele gruppen i to. Alle har rett på 10 min. banevandring. 

• Tillatte halsbånd og seler i klasse1: Alle halsbånd som ikke er pigghalsbånd eller rene 
strupehalsbånd. Alle seler utenom antitrekkseler. Retrieverbånd er ikke tillatt. 
Fra klasse 2 og oppover skal hunden være "naken". Dekken o.l. er heller ikke tillatt. 

• Tidtakingen starter i det øyeblikket ekvipasjen passerer startskiltet og stopper når 
målskiltet er passert.  

• Ved feil utførelse av skiltet, må ekvipasjen repetere før de er begynt på neste skilt.  
Ekstra momenter inne i øvelsen vil medføre disk. Dette gjelder om hunden f.eks. 
sitter 2 ganger i en øvelse med kun 1 sitt. 

• Treningsjakke/vest/forkle er tillatt. Godbitpose er ikke tillatt.  
• Synlig kennelnavn er ikke tillatt, jamfør NKKs regler. 
 
GENERELT FOR ARRANGØREN 

• Det anbefaleså be om at man ved påmelding oppgir hundens størrelse, slik at 
startlistene kan sorteres etter størrelse.  

 
REPETISJON AV ØVELSER: 
• I klasse 1 kan man ta opp til 5 repetisjoner på øvelser (ved 6. repetisjon blir det disk). 
• I klasse 2 kan man ta opp til 3 repetisjoner på øvelser.  
• I klasse 3 kan man kun ta 1 repetisjon på øvelsene.  
• I eliteklassen er det ingen repetisjonsmuligheter. 
 



Ved repetisjon skal ekvipasjen ta en ny, tydelig inngang til skiltet. 
 
Obs. Vegring på hinderøvelser dømmes ikke som repetisjon 
 
Antall repetisjoner gjelder for hele løpet, ikke pr skilt. 
 
Repetisjon ved kombiøvelser 
Dette er øvelser som kombinerer flere skilt. Det vil si at de kommer rett etter hverandre i 
banen og hører da sammen. Om ekvipasjen skal repetere et skilt og dette skiltet er nummer to 
eller 3 i sammensetningen av kombiskilt, må hele kombinasjonen repeteres, altså hele 
kombinasjonen. 
 
Repetisjon av øvelse 307 
Ved feil utføring av hinder nummer to må begge hindrene repeteres.  
 
 
 
 
 
BEDØMMINGSREGLER 
 
I dette kapitlet står noen punkter for bedømming som ikke kommer klart fram i kapittel 7.0 
om trekk og grunner for diskvalifikasjon eller i de spesifiserte reglene for bedømming av hver 
øvelse i kapitel 10.0. i regelverket 
 
 HINDERØVELSENE 
• Hinderøvelsene skal utføres på samme måte uansett hvilket hinder som er med. Fører skal 

gå eller løpe forbi hinderet, mens hunden selvstendig på kommando utfører hinderet, 
enten det er hopp, lengde, tunnel eller slalåm.  

• Under utførelsen av hinderøvelsene behøver ikke ekvipasjen å være innenfor sirkelen 
(1/2m) til øvelsesskiltet, slik at det kan plasseres i god avstand fra hinderet og ikke 
komme i veien for utførelsen av hinderet. Dette gjelder også kjegleøvelsene. Her må man 
dog være innenfor sirkelen under utførelsen av øvelsene. 

• Fører kan selv velge om man bruker høyre eller venstreføring. I enkelte tilfeller kan 
føringen likevel være tvungen om følge av hinderets plassering. Dette vil først og fremst 
inntreffe dersom et hinder er plassert helt inntil ringsiden. 

• Skiltet plasseres logisk, der det er minst mulig i veien for ekvipasjen. Man kan sende 
ca. 2 meter før hinderet – det spørs på banens utforming, da man må kunne vise noe 
fri ved fot før man sender.  

• Det kan ikke dømmes repetisjon på hinderøvelsene, kun V. 
 
KOMMUNIKASJON FRA FØRER TIL HUND 
Verbal oppmuntring og kommandoer 
• Fører har lov til å gi verbal oppmuntring til hunden sin mens de går banen. Fører kan for 

eksempel si til hunden sin: Flink hund! Dyktig hund! Bra! osv. Dette vil bli betraktet som 
positiv ros til hunden.  

• Tegn og verbale kommandoer skal være korte. Man kan bruke både verbal- og 
tegnkommando samtidig. 



• Man kan gi én kommando per moment, enten et håndtegn, en verbalkommando, 
eller begge deler på samme tid. Alt utover dette utløser DK og 2DK. 

• Man kan selv bestemme når man vil gi kommandoen for momentet. Kommandoen 
behøver ikke komme rett ved skiltet. 

 
KORRIGERING I RINGEN 
Negative utsagn til hunden: K 
Ved utsagn som ”nei”, ”kutt” osv. dømmes det 3 poeng trekk.  
Det vil ikke bli trukket poeng hvis fører korrigerer en hund som er på vei til matskålene i 
øvelse nr. 201 med f. eks et ”nei, la vær eller lignende uttrykk”.  Det dommer her skal se etter 
er om hunden er lydig og hører etter og hvordan fører kommanderer. Det samme gjelder hvis 
dommeren har satt banen slik at hunden kommer for nær et hinder som ikke skal tas.  
Kommandere hardt og truende:KH 
Hvis eier bruker hard verbal korrigering i ringen dømmes det 5 poeng trekk. Dersom det skjer 
for andre gang i banen, skal ekvipasjen utvises fra ringen med en gang.  
En hard verbal korrigering defineres som en korrigering som virker støtende overfor 
dommeren og/eller skaper en tydelig negativ reaksjon hos hunden. En hund kan virke like 
”blid” selv om fører kommanderer hardt og truende, men dommere skal allikevel reagere 
overfor en slik fører. 
Fysisk korrigering:KH 
Dette går under foregående punkt, og dømmes med 5 poengtrekk. RYKK i båndet er fysisk 
korrigering, det samme om eier tar i hunden sin på en måte som ikke oppfattes som positiv. 
Stram lineføring er ikke å betrakte som korrigering og skal trekkes som stram line, så sant det 
ikke er dommerens oppfatning at fører bruker båndet til å korrigere med. 
Uakseptabel avstraffelse i ringen: Ekvipasjen diskvalifiseres. Om dommeren opplever 
avstraffelsen som uakseptabel av en eller annen grunn, og dommeren ikke synes den inngår i 
noen av de ovenstående punktene, blir ekvipasje diskvalifisert.  
Om ekvipasjen blir utvist fra ringen pga ett av de tre nederste punktene i dette kapitlet, 
skal NKKs representant konsekvent omtale episoden i sin rapport til NKK.   
 
I påvente av sanksjon fra NKK må ekvipasjen avstå fra stevner. 
 
K og KH dømmes innenfor ringbåndet. Alle på stevneområdet kan få tilsnakk og/eller 
advarsel ang. dette, også utenfor ringen. 
 
ØDELAGT ØVELSE 
Dersom en ekvipasje får ødelagt øvelsen, og dommeren anser at dette skjer uten noe skyld fra 
fører, kan dommeren avgjøre om ekvipasjen får starte om igjen (tilslutt i klassen). Ekvipasjen 
får beskjed om dette med en gang de forlater ringen. Ekvipasjen går da hele banen på nytt. 
Tiden startes på nytt igjen, mens ekvipasjen bedømmes f.o.m. øvelsen som ble ødelagt. 
Poengtrekkene fram til denne, tar ekvipasjen med seg fra forrige runde. 
 
 
7. KOMMENTARER TIL NKKs FELLESBESTEMMELSER 
 
Hunder 
Alle hunder eldre enn 9 måneder kan delta i konkurranser i rallylydighet, og for å starte i 
klasse Elite må hunden være eldre enn 15 måneder. 



Rally lydighet er åpen for deltagelse for NOX-registrerte hunder i alle klasser. NOX-
registrerte hunder er ikke berettiget til Championat. 
 
Førere 
Så langt det lar seg gjøre, skal forholdene legges til rette for funksjonshemmede. 
Søknad/informasjon sendes til arrangør senest 30 dager før stevnestart.  
Arrangør må gi beskjed til dommer med en gang.  
 
Avvisning 
Løpske tisper får kun delta i Elite klasse. Den løpske tispen får ikke adgang til prøveplassen 
før prøvens leder har gitt sin tillatelse til dette. 
 
Overtegning 
Det anbefales ikke mer enn 80 deltagere per stevne, arrangør kan sette en lavere grense for 
antall deltakere dersom spesielle forhold tilsier det. Ved overtegning skal det foretas 
loddtrekning mellom hunder som er påmeldt innen fristens utløp.  
 
Opprettholdelse av dommerautorisasjon 
For å opprettholde sin autorisasjon må man være hovedmedlem i en av NKK sine 
medlemsklubber og ha fungert som dommer eller deltatt på dommerseminar i løpet av de siste 
tre år. Det arrangeres ikke dommerseminarer hvert år. 
 
Regodkjenning 
Om en avautorisert dommer ønsker regodkjenning gjelder disse reglene: 
• Om personen ønsker å begynne på regodkjenningen innen 5 år etter at denne ble 

avautorisert, må punkt 2.4 i dommerutdannelsen fullføres innen to år. 
• Om personen ønsker å begynne på regodkjenningen 5 år etter at denne ble avautorisert, 

må hele dommerutdannelsen tas på nytt. 
 

Diskvalifikasjon 
 
• Hund ute av kontroll. Dette gjelder fra ekvipasjen har fått klarsignal fra dommer. Om 

hunden løper ut av ringen, men kommer tilbake med en gang er den ikke ute av kontroll. 
•  Hunden gjør i fra seg i ringen. 
•  Ekvipasjen tar øvelsene i feil rekkefølge. 
•  Ekvipasjen har stram line gjennom store deler av løypen.  
•  Hund sitter, står, rygger eller dekker over 90 grader skjevt. 
• Uakseptabel avstraffelse i ringen. 
• Hund løfter/stjeler matskål i øvelse 201 
• Fører løper i banen, med unntak av hinderøvelsene og øvelser som inneholder 

springmarsj. 
• Bruk av halsbånd/sele i klasse 2 til elite 
• Bruk av feil halsbånd i klasse 1 
• For mange repetisjoner. Repetisjoner tillatt i klassene er 5-3-1-0 
• Ved feil utførelse uten å repetere 
• Ved 3.vegring er det diskvalifikasjon 
• Ved å gi godbit/belønning innenfor ringbåndet. 



Synlig klikker/fløyte eller andre sekundære forsterkere er ikke tillatt.  
Man disker ikke på bulende lommer. En dommer har ikke rett å sjekke ekvipasjens 
lommer. Det medfører disk om belønning/deler av belønning henger ut av lommene, 
eller faller ut. En dommer vet ikke hva som er belønning for hunden, og har 
anledning til å diske ekvipasjen også om fører mister gjenstander i banen,  dersom 
dette plukkes opp igjen av fører eller hund. 

• Målskiltet må passeres fra riktig retning, slik at tiden kan stoppes på rett sted. Går 
ekvipasjen av banen annet sted enn forbi målskiltet, kan det tolkes som at fører 
bryter løpet.  
 

• Det anbefales at alle ekvipasjer dømmes ferdig av dommer, selv om ekvipasjer har 
disket. Dette da man kan komme opp i situasjon der disken skal omgjøres. 

 

 

 POENGTREKK 
 
Trekkene kommer i stigende rekkefølge Forkortelser Poengtrekk 
Snusing i bakken, hindre el. S 1 
Hund som viser treghet ved utførelse av dekker/sitter etc.  
TR også ved sen reaksjon på førers kommando.  

TR 1 

Stopp i banen (hund eller fører) 
ST ved stopp (i øvelser der flyten blir borte, eller mellom øvelser)  

ST 1 

Et poeng for hvert sekund over maksimaltiden  T 1 
Skjeve sitter, dekker, etc. (mellom 45 og 90 grader)  SK 2 
Stram line SL 2 
Avstand mer enn ½ m fra fører/eller utfører øvelsen mer enn ½ m fra 
skiltet. (Gjelder kun øvelser som skal utføres ved skiltet)   
Dette gjelder også start- og målskiltene 
 
Om fører går store buer rundt hunden skal dette ikke medføre AV 
–dette straffer seg selv ved at fører bruker lengre tid på å utføre 
øvelsen. 
 

 
AV 

2 

Første dobbeltkommando    DK 2 
Hund som ikke forholder seg i ro når øvelsen tilsier dette 
En del hunder retter seg inn selv i for eksempel skjeve sitter. Dette 
ses på som urolighet i sitten. Fører kan derimot ikke be hunden 
rette seg inn, uten at dette medfører disk. Fører kan ikke selv 
skape feil antall momenter uten å få disk. 

RO 2 

Andre dobbeltkommando på samme øvelse 2DK 3 
Ekvipasjen må repetere en øvelse. R 3 
Fysisk kontakt (Hund som hopper, krafser på fører, fører klapper på 
hunden, tar i den osv.) 

FK 3 

Hund eller fører velter markør eller skilt.  
(Unntak er hundens logrende hale!) 

F 3 



Riv på hinderøvelser 
Lyd i Elite som dommer oppfatter som forstyrrende for ekvipasjens 
gjennomføring.  

L 3 

Vegring på hinderøvelsene (gjelder også feil inngang i slalåm eller at 
hunden feiler mellom pinnene, stopper, løper forbi hinderet eller 
tråkker mellom lengdebukkene) 
Vegring betyr at øvelsen må fullføres riktig. 

V 3 

 
 

  

Fører som korrigerer/kommer med negative utsagn til hunden K 3 
Fører som kommanderer hardt og truende. KH 5 
Hund som vegrer seg for berøring under øvelse 311 VB 5 
Ute av posisjon i Honnør øvelsen UP 5 
Ikke tilfredsstillende utført øvelse 
Hund som viser vilje til sitt/dekk, men ikke kommer helt ned. Lite 
markante temposkifte. Fører tar et lite markert steg på 127 og 217 
Om hund sitter igjen på øvelse 122, 123, 127, 209-212. Ved berøring 
av matskål i 201 og 412. Om ikke hunden fullfører rett i 115 før fører 
går. Ved å hjelpe hunden med skritt på 309, 401 og 402 
Dersom hunden starter før kommando på 411 
Man kan dømme flere IT på ett skilt.  
 

IT 5 

 

 

 

ANTALL ØVELSER, TID OG SKILTSAMMENSETNING FOR 
HVER KLASSE 
 
Klasse 1  
Mellom 15-20 øvelser inkl. start og mål. 
Tid 3-4 min. 
 
Klasse 2 
Mellom 15-20 øvelser inkl. start og mål  
Øvelsene består av klasse 1 skilt og klasse 2 skilt. Det skal være minimum 8 øvelser fra klasse 
2. 
Tid 3 min. 
 
Klasse 3 
Mellom 15-20 øvelser inkl. start og mål 
Øvelsene består av klasse 1 skilt, klasse 2 skilt og klasse 3 skilt. Det skal være minimum 5 
øvelser fra klasse 2 og minimum 5 øvelser fra klasse 3. 
Tid 3 min.  
 
Klasse Elite 
Mellom 15-22 øvelser inkl. start og mål 
Øvelsene består av klasse 1 skilt, klasse 2 skilt, klasse 3 skilt i tillegg til skiltene i eliteklassen.  
Det skal være minimum 6 ulike øvelser fra eliteklassen 



Min 5 øvelser fra klasse 2 og 3 til sammen.  
Tid 3 min. 
 
Gjelder alle klassene: 
• Bruker ekvipasjen mer enn den oppsatte tiden medfører det poengtrekk. Et poeng for 

hvert sekund over maksimaltiden. 
• Tiden brukes for plassering hvis 2 deltagere har samme poengsum. Skulle de også ha 

samme tid blir det delt 1 plass osv.  
• Dommeren kan gi bedre tid til gjennomføring til ekvipasjer med handikappet eier og/eller 

hund. Som tidligere beskrevet skal dommeren ha fått beskjed på forhånd om dette. 
 
 
 
 
 
BESKRIVELSE AV ØVELSENE I KLASSE 1 
 
101. Sitt 
Fører går inntil øvelsesskiltet. Fører gjør holdt og hunden setter seg i utgangsstilling. Når 
dette er utført kommanderer fører hunden til å følge med fremover til neste øvelse.  
 
Øvelsen bedømmes slik: 
Det skal dømmes treghet om hunden er treg på vei ned, men ender i en sitt.  
Om hunden ikke sitter helt ned gis 5 poeng trekk og det dømmes ikke tilfredsstillende – IT. 
Fører må vente til hunden sitter helt ned, eventuelt gi dobbeltkommando, eller repetere hele 
øvelsen for at ekvipasjen ikke skal få 5 poeng trekk. Hunden kan ikke dekke/stå først eller 
underveis og deretter sitte, hele øvelsen må da repeteres. Hunden må vise vilje til å sitte, hvis 
ikke er det diskvalifikasjon.  
 
102. Sitt-Dekk 
Utføres som øvelse 101, men etter at hunden har satt seg kommanderes den ned i dekk. Fører 
kommanderer hunden til å følge med fremover til neste øvelse. Hunden skal gå direkte fra 
dekk. 
 
Øvelsen bedømmes slik: 
Det samme gjelder for ”dekk” som for ”sitt” under 101. Dette gjelder alle øvelser med 
”dekk”. Albuene til hunden skal være nede i bakken for at det skal være en dekk.  
Det er 5 poeng trekk hvis albuene ikke er helt nede i bakken. Hunden må vise vilje til dekke, 
og er dommer usikker på om det er sitt eller dekk er det diskvalifikasjon.  
Dette gjelder alle øvelser med ”dekk”. 
 
103. Sitt-Dekk-Sitt 
Første del av øvelsen utføres som beskrevet i øvelse 103. Når hunden ligger i dekk 
kommanderer fører hunden opp i en sitt. Når hunden har satt seg opp kommanderer fører 
hunden til å følge med fremover til neste øvelse.  
 
Øvelsen bedømmes slik: 
Når hunden skal fra dekk til sitt: Om hunden spretter rett fra dekk opp i sitt, eller om hunden i 
en bevegelse går fra dekk-stå-sitt spiller ingen rolle. Om hunden derimot går opp i en stå og 
må kommanderes ned i sitt igjen, skal ekvipasjen diskes om øvelsen ikke repeteres.  



Se for øvrig kommentar om bedømming under øvelse 101 og 102. 
 
104. Sitt-Gå rundt 
Ekvipasjen gjør holdt og hunden setter seg. Fører kommanderer hunden til å bli/vente og går 
deretter rundt hunden og tilbake til utgangsstilling. Fører kommanderer hunden til å følge med 
fremover til neste øvelse.  
 
Øvelsen bedømmes slik: 
Det er valgfritt hvilken vei fører går rundt hunden.  
Trekk:  

- Om hunden ”tapper”/er litt urolig skal det ikke dømmes noen ting. 
- Om hunden er veldig urolig/vender seg opp mot 90 grader skal det dømmes RO. 
- Fører kan i begge tilfeller kommandere sitt/bli på nytt og få dobbeltkommando for 

dette.  
- Om hunden reiser seg er det disk og øvelsen må repeteres. 
- Om hunden følger med fører over 90 grader rundt er det disk og øvelsen må 

repeteres.  
 
Se forøvrig kommentarer om bedømming av øvelse 101 om vilje til å sitte 
 
 
105. Sitt-Dekk-Gå rundt 
Ekvipasjen gjør holdt og hunden setter seg. Fører kommanderer så hunden ned i dekk og 
deretter ”bli”/”vent”, går så rundt hunden og deretter tilbake til utgangsstilling. Fører 
kommanderer deretter hunden til å følge med fremover, direkte fra dekk, til neste øvelse.  
 
Øvelsen bedømmes slik: 
Det er valgfritt hvilken vei fører går rundt hunden.  
Trekk:  

- Om hunden ”tapper”/er litt urolig skal det ikke dømmes noen ting. 
- Om hunden er veldig urolig/vender seg opp mot 90 grader skal det dømmes RO. 
- Fører kan i begge tilfeller kommandere dekk/bli på nytt og få dobbeltkommando 

for dette.  
- Om hunden reiser seg til en sitt eller opp i stå er det disk og øvelsen må repeteres. 
- Om hunden følger med fører over 90 grader rundt er det disk og øvelsen må 

repeteres.  
 
Se forøvrig kommentarer om bedømming av øvelse 101 om vilje til å sitte og 102 om vilje til 
å dekke. 
 
Presisjon til øvelsen/IT-trekket: Om hunden kommer/siger opp så mye at dommer ikke 
lenger kan definere dette som en dekk, disker man på øvelsen, om man ikke repeterer. 
Det blir opp til dommerens skjønn å vurdere om hunden fortsatt er i en dekk, eller om 
man må kalle det en sitt. IT-trekket brukes kun ved neddekk ognedsitt – ikke om 
hunder som allerede har lagt seg.  
 
106. Høyre sving  
Dette er en 90-graders høyresving under marsj. Fører har lov til å kommandere hunden når de 
begynner på øvelsen.  
 



Øvelsen bedømmes slik: 
Hunden skal følge fører, på plass på venstre side, gjennom hele svingen. Dersom hunden 
henger etter slik at avstanden til fører blir mer enn ½ m så skal det dømmes AV- 
avstandstrekk. Dersom koppelet, i kl 1, blir for stramt pga av hund ikke følger godt nok så 
dømmes det SL- stram line. Dersom hunden kommer borti fører så dømmes det FK-fysisk 
kontakt. 
 
107. Venstre sving  
Dette er en 90-graders venstresving under marsj. Fører har lov til å kommandere hunden når 
de begynner på øvelsen. 
 
Øvelsen bedømmes slik: 
Hunden skal følge fører, på plass på venstre side, gjennom hele svingen. Dersom hunden 
henger etter slik at avstanden til fører blir mer enn ½ m så skal det dømmes AV- 
avstandstrekk. Dersom koppelet, i kl. 1, blir for stramt pga. av hund ikke følger godt nok så 
dømmes det SL- stram line. Dersom hunden kommer borti fører så dømmes det FK-fysisk 
kontakt. 
 
108. 180° Høyre 
Ekvipasjen gjør helt om (går i en 180 graders bue) mot høyre, hvilket resulterer i at hund og 
fører kommer tilbake samme vei som de kom. Fører skal så langt som mulig snu på stedet og 
hunden følger fører i tett bue. Fører har lov til å kommandere hunden når de begynner på 
øvelsen. 
 
Øvelsen bedømmes slik: 
Hunden skal følge fører, på plass på venstre side, gjennom hele svingen/buen. Dersom hunden 
henger etter slik at avstanden til fører blir mer enn ½ m så skal det dømmes AV- 
avstandstrekk. Dersom koppelet, i kl 1, blir for stramt pga av hund ikke følger godt nok så 
dømmes det SL- stram line. Dersom hunden kommer borti fører så dømmes det FK-fysisk 
kontakt. 
 
 
 
 
 
109. 180° Venstre 
Ekvipasjen gjør helt om (går i en 180 graders bue) mot venstre. Fører skal så langt som mulig 
snu på stedet og hunden følger fører i tett bue. Fører har lov til å kommandere hunden når de 
begynner på øvelsen. 
 
Øvelsen bedømmes slik: 
Hunden skal følge fører, på plass på venstre side, gjennom hele svingen/buen. Dersom hunden 
henger etter slik at avstanden til fører blir mer enn ½ m så skal det dømmes AV- 
avstandstrekk. Dersom 
 
 
koppelet, i kl. 1, blir for stramt pga. av hund ikke følger godt nok så dømmes det SL- stram 
line. Dersom hunden kommer borti fører så dømmes det FK-fysisk kontakt. 
 
 



110. 270° Høyre 
Ekvipasjen gjør en 270-graders sving mot høyre. De ender opp til 
venstre for sin opprinnelige posisjon. Fører har lov til å kommandere 
hunden når de begynner på øvelsen. 
 
Øvelsen bedømmes slik: 
Hunden skal følge fører, på plass på venstre side, gjennom hele 
øvelsen. Dersom hunden henger etter slik at avstanden til fører blir 
mer enn ½ m så skal det dømmes AV- avstandstrekk. Dersom 
koppelet, i kl 1, blir for stramt pga av hund ikke følger godt nok så 
dømmes det SL- stram line. Dersom hunden kommer borti fører så dømmes det FK-fysisk 
kontakt. 
 
 
111. 270° Venstre 
Ekvipasjen gjør en 270-graders sving mot venstre. De ender opp til 
høyre for sin opprinnelige posisjon. Fører har lov til å kommandere 
hunden når de begynner på øvelsen. 
 
Øvelsen bedømmes slik: 
Hunden skal følge fører, på plass på venstre side, gjennom hele 
øvelsen. Dersom hunden henger etter slik at avstanden til fører blir 
mer enn ½ m så skal det dømmes AV- avstandstrekk. Dersom 
koppelet, i kl 1, blir for stramt pga av hund ikke følger godt nok så dømmes det SL- stram 
line. Dersom hunden kommer borti fører så dømmes det FK-fysisk kontakt. 
 
112. 360° Høyre 
Ekvipasjen går helt rundt (360 grader) mot høyre og går videre i samme retning som de kom. 
Fører skal så langt som mulig snu på stedet og hunden følge fører i tett bue. Fører har lov til å 
kommandere hunden når de begynner på øvelsen. 
 
Øvelsen bedømmes slik: 
Hunden skal følge fører, på plass på venstre side, gjennom hele øvelsen. Dersom hunden 
henger etter slik at avstanden til fører blir mer enn ½ m så skal det dømmes AV- 
avstandstrekk. Dersom koppelet, i kl 1, blir for stramt pga av hund ikke følger godt nok så 
dømmes det SL- stram line. Dersom hunden kommer borti fører så dømmes det FK-fysisk 
kontakt. 
 
 
 
 
113. 360° Venstre 
Ekvipasjen helt rundt (360 grader) mot venstre og går videre i samme retning som de kom. 
Fører skal så langt som mulig snu på stedet og hunden følge fører i tett bue. Fører har lov til å 
kommandere hunden når de begynner på øvelsen. 
 
Øvelsen bedømmes slik: 
Hunden skal følge fører, på plass på venstre side, gjennom hele øvelsen. Dersom hunden 
henger etter slik at avstanden til fører blir mer enn ½ m så skal det dømmes AV- 
avstandstrekk. Dersom koppelet, i kl 1, blir for stramt pga av hund ikke følger godt nok så 



dømmes det SL- stram line. Dersom hunden kommer borti fører så dømmes det FK-fysisk 
kontakt. 
 
114. Sitt foran-Høyre-Frem 
Under marsj kallerfører hunden inn foran seg og kommanderer hunden ned i 
sitt. Føreren kan ta opptil 3 steg bakover for å hjelpe hunden til å snu og 
sette seg rett i front av fører. Andre del av øvelsen går ut på at føreren 
kommanderer hunden til å gå rundt sin høyre side og tilbake til føres venstre 
side. Ekvipasjen fortsetter frem mot neste øvelse uten at hunden setter seg.  
 
Øvelsen bedømmes slik: 
Fører skal ikke begynne å gå framover før hunden er i posisjon ved førers 
venstre kne. Hvis hunden setter seg så må øvelsen repeteres for å unngå 
diskvalifikasjon.  
 
 
115. Sitt foran-Venstre-Frem 
Den første delen med å kalle inn hunden i front utføres likt som i 
øvelse 114. Videre skal hunden svinge seg inn på førers venstre side 
og bli med fremover til neste øvelse uten å sette seg. Det er valgfritt 
hvilken vei hunden svinger inn på førers venstre side. 
 
Øvelsen bedømmes slik: 
Fører kan begynne å gå når hunden er mindre enn 90 grader rett ut fra 
fører. Om ekvipasjen går fram før dette, har ikke hunden kommet inn 
på venstre side, og det er 5 poeng trekk – IT, om øvelsen ikke 
repeteres. Hvis hund ikke har begynt å snu før eier går, er det 
diskvalifikasjon hvis det ikke repeteres. 
Se forøvrig kommentarer om bedømming av øvelse 101 om vilje til å 
sitte. 
 
 
116. Sitt foran-Høyre-Sitt 
Øvelsen er lik øvelse 114, men før ekvipasjen går videre til neste øvelse 
skal hunden sitte i utgangsstilling. 
 
Øvelsen bedømmes slik: 
Fører kan gå ett skritt fram når hunden kommer rundt og skal sette seg. 
Det skal legges vekt på at hunden gjør øvelsen rett, ikke om fører hjelper 
til.  
Se forøvrig kommentarer om bedømming av øvelse 101 om vilje til å 
sitte. 
 
 
 
 
 
117. Sitt foran-Venstre-Sitt 
Øvelsen er lik øvelse 115, men før ekvipasjen går videre til neste øvelse 
skal hunden sitte i utgangsstilling. 



 
Øvelsen bedømmes slik: 
Det er valgfritt hvilken vei hunden svinger inn på førers venstre side for å sette seg.Fører kan 
gå ett skritt fram når hunden kommer for å sette seg ved førers venstre side. Det skal 
vektlegges at hunden gjør øvelsen rett, ikke om fører hjelper til.  
Se forøvrig kommentarer om bedømming av øvelse 101 om vilje til å sitte. 
 
 
118. Sakte marsj  
Ekvipasjen senker merkbart farten slik at det blir et klart skille fra den normale farten. Denne 
øvelsen skal etterfølges av øvelse 120, bortsett fra hvis den er siste øvelse i banen. Fører har 
lov til å kommandere hunden når de begynner på øvelsen. 
 
Øvelsen bedømmes slik: 
Hvis ikke temposkiftet er markant får ekvipasjen 5 poeng trekk - IT. Hvis de ikke utfører 
øvelsen (ikke har temposkifte) medfører det diskvalifikasjon.  
 
 
119. Springmarsj  
Ekvipasjen øker merkbart farten slik at det blir et klart skille fra den normale farten. Denne 
øvelsen skal etterfølges av øvelse 120, bortsett fra hvis den er siste øvelse i banen. Fører har 
lov til å kommandere hunden når de begynner på øvelsen. 
 
Øvelsen bedømmes slik: 
Hvis ikke temposkiftet er markant får ekvipasjen 5 poeng trekk - IT. Hvis de ikke utfører 
øvelsen (ikke har tempo skifte) medfører det diskvalifikasjon.  
 
 
120. Vanlig marsj  
Ekvipasjen går i normal marsj som er behagelig for både hund og fører. Fører har lov til å 
kommandere hunden når de begynner på øvelsen. 
 
Øvelsen bedømmes slik: 
Hvis ikke temposkiftet er markant får ekvipasjen 5 poeng trekk - IT. Hvis de ikke utfører 
øvelsen (ikke har tempo skifte) medfører det diskvalifikasjon.  
 
 
121. SidestegHøyre Ved skiltet tar fører et markert steg ut til 
høyre og hunden følger fører. Fører har lov til å kommandere 
hunden når de begynner på øvelsen. 
 
Øvelsen bedømmes slik: 
Førers eksakte fotarbeid er uvesentlig så lenge skrittet er 
markert ut til høyre.  
Hunden skal følge fører, ekvipasjen kan få trekk for f.eks. 
”avstand” eller ”stram line” på denne øvelsen.  
 
 
 
 



122. Sitt-Vri 90°høyre-Sitt 
Fører gjør holdt og hunden setter seg i utgangsstilling. Deretter vrir ekvipasjen seg 90 grader 
mot høyre (på stedet) og gjør holdt. Hunden flytter med sin fører og setter seg igjen i 
utgangsstilling når føreren gjør holdt. Føreren kommanderer deretter hunden til å følge med 
fremover til neste øvelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Øvelsen bedømmes slik: 
Hunden skal starte bevegelsen før føreren er ferdig med øvelsen. Det er 5 poeng trekk – IT – 
om hunden sitter igjen når fører er ferdig med øvelsen (det vil si har vendt ferdig).  
 
 
123. Sitt-Vri 90°venstre-Sitt 
Fører gjør holdt og hunden setter seg i utgangsstilling. Deretter vrir ekvipasjen seg 90 grader 
mot venstre (på stedet) og gjør holdt. Hunden flytter med sin fører og setter seg igjen i 
utgangsstilling når føreren gjør holdt. Føreren kommanderer deretter hunden til å følge med 
fremover til neste øvelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Øvelsen bedømmes slik: 
Hunden skal starte bevegelsen før føreren er ferdig med øvelsen. Det er 5 poeng trekk – IT – 
om hunden sitter igjen når fører er ferdig med øvelsen (det vil si har vendt ferdig).  
Fører kan hjelpe hunden inn på venstre side i en bue om hunden ikke forflytter seg etter mot 
venstre av seg selv.  
 
 
124. Spiral Høyre 
Tre kjegler er plassert i en rett linje med ca. 1,5 meters 
mellomrom. 
Spiral høyre indikerer hvilken vei føreren skal gå (snu) når 
han/hun går rundt kjeglene (altså med klokken). Hunden 



havner da på yttersiden i svingene. Hund og fører passerer den første kjeglen og runder den 
ytterste (tredje), deretter rundt den første igjen, fortsetter rundt den andre kjeglen, deretter 
rundt den første igjen, og til sist rundt den første. Fører har lov til å kommandere hunden når 
de begynner på øvelsen.  
 
Tilleggsinformasjon: 
Neste øvelse kan være bakover, forover, til høyre, venstre eller på skrå. Hvor ekvipasjen går 
ut av øvelsen kommer an på hvor neste øvelse er plassert. Ekvipasjen runder kjegle nr. 1 igjen 
etter å ha gått rundt to kjegler, deretter er det neste øvelses plassering som bestemmer om de 
fortsetter rett fram eller fortsetter rundt kjegle nr. 1 til det er naturlig å forlate øvelsen. 
 
Øvelsen bedømmes slik: 
Hunden skal følge fører, på plass på venstre side, gjennom hele øvelsen. Dersom hunden 
henger etter slik at avstanden til fører blir mer enn ½ m så skal det dømmes AV- 
avstandstrekk. Dersom koppelet, i kl. 1, blir for stramt pga. av hund ikke følger godt nok så 
dømmes det SL- stram line. Dersom hunden kommer borti fører eller kjegle så dømmes det 
FK-fysisk kontakt. 
Det kan ikke dømmes AV på avstanden til kjeglene.  
 
 
125. Spiral Venstre 
Øvelsen utføres likt som øvelse 124, men her går føreren 
motsatt vei (mot klokken) og hunden havner på innsiden i 
svingene (nærmest kjeglene). Fører har lov til å kommandere 
hunden når de begynner på øvelsen.  
 
Tilleggsinformasjon: 
Neste øvelse kan være bakover, forover, til høyre, venstre eller 
på skrå. Hvor ekvipasjen går ut av øvelsen kommer an på hvor 
neste øvelse er plassert. Ekvipasjen runder kjegle nr. 1 igjen 
etter å ha gått rundt 2 kjegler, deretter er det neste øvelses 
plassering som bestemmer om de fortsetter rett fram eller fortsetter rundt kjegle nr. 1 til det er 
naturlig å forlate øvelsen. 
 
Øvelsen bedømmes slik: 
Hunden skal følge fører, på plass på venstre side, gjennom hele øvelsen. Dersom hunden 
henger etter slik at avstanden til fører blir mer enn ½ m så skal det dømmes AV- 
avstandstrekk. Dersom koppelet, i kl. 1, blir for stramt pga. av hund ikke følger godt nok så 
dømmes det SL- stram line. Dersom hunden kommer borti fører eller kjegle så dømmes det 
FK-fysisk kontakt. 
Det kan ikke dømmes AV på avstanden til kjeglene.  
 
 
126. Sitt-1 steg sitt-2 steg sitt- 3 steg sitt 
Fører gjør holdt og hunden setter seg i utgangsstilling. Fører tar ett steg forover og gjør holdt. 
Så følger to steg og holdt, og til sist tre steg og holdt. Hunden følger i utgangsstilling og setter 
seg hver gang føreren stopper. Føreren får lov til å kommandere hunden ned i sitt ved hver 
holdt.  
 
Øvelsen bedømmes slik: 



Hvis fører teller feil og ikke først går ett steg, deretter to steg og i siste sekvens tre steg, så 
medfører det diskvalifikasjon med mindre øvelsen repeteres (helt fra starten av øvelsen). 
 
 
127. Sitt-Vri 90°høyre-1 steg-Sitt  
Fører gjør holdt og hunden setter seg i 
utgangsstilling. Fører tar et markert 
steg 90 grader mot høyre. Hunden 
følger med fører og skal igjen sitte når 
fører gjør holdt. 
 
 
 
Øvelsen bedømmes slik: 
Førers fotarbeid, og når fører vrir kroppen til høyre, er uvesentlig, så lenge dommeren lett kan 
se at det er et markert/langt steg. Hunden skal starte bevegelsen før føreren er ferdig med 
øvelsen. Det er 5 poeng trekk – IT – om hunden sitter igjen når fører er ferdig med øvelsen 
(det vil si har vendt ferdig).  
 
Det er 5 poengs trekk – IT - om førers steg ikke er markant. 
 
 
128. Dobbel Slalåm 
Fire kjegler er plassert i en rett linje med ca. 1,5 meter mellom 
hver. Ekvipasjen skal gå slalåm mellom kjeglene sammen med 
hunden, runde den fjerde kjeglen og så gå slalåm tilbake igjen. 
Inngangen til øvelsen er alltid fra høyre side (med kjegle nr.1 på 
ekvipasjens venstre side). Fører har lov til å kommandere 
hunden når de begynner på øvelsen.  
 
Tilleggsinformasjon: 
Neste øvelse kan være bakover, forover, til høyre, venstre eller 
på skrå. Hvor ekvipasjen går ut av øvelsen kommer an på hvor 
neste øvelse er plassert. Når ekvipasjen på tilbakeveien kommer 
mellom kjegle 1 og 2 er det neste øvelses plassering som 
bestemmer om de her skal gå rett fram til neste øvelse eller om 
de skal fortsette rundt kjegle nr. 1 til det er naturlig å forlate 
øvelsen. 
 
Øvelsen bedømmes slik: 
Hunden skal følge fører, på plass på venstre side, gjennom hele øvelsen. Dersom hunden 
henger etter slik at avstanden til fører blir mer enn ½ m så skal det dømmes AV- 
avstandstrekk. Dersom koppelet, i kl. 1, blir for stramt pga. av hund ikke følger godt nok så 
dømmes det SL- stram line. Dersom hunden kommer borti fører eller kjegle så dømmes det 
FK-fysisk kontakt. 
Det kan ikke dømmes AV på avstanden til kjeglene.  
 
 
129. Enkel Slalåm 



Øvelsen har samme antall kjegler og samme avstand som 
foregående øvelse. I denne øvelsen skal ekvipasjen gå videre til 
neste øvelse etter at de har passert den fjerde kjeglen. Inngangen til 
øvelsen er alltid fra høyre side (med kjegle nr. 1 på ekvipasjens 
venstre side). Fører har lov til å kommandere hunden når de 
begynner på øvelsen.  
 
Øvelsen bedømmes slik: 
Hunden skal følge fører, på plass på venstre side, gjennom hele 
øvelsen. Dersom hunden henger etter slik at avstanden til fører blir 
mer enn ½ m så skal det dømmes AV- avstandstrekk. Dersom 
koppelet, i kl 1, blir for stramt pga av hund ikke følger godt nok så 
dømmes det SL- stram line. Dersom hunden kommer borti fører 
eller kjegle så dømmes det FK-fysisk kontakt. 
Det kan ikke dømmes AV på avstanden til kjeglene.  
 
 
 
 
 
 
 
 
BESKRIVELSE AV ØVELSENE I KLASSE 2 
 
201. 8-tall mat 
Denne øvelsen krever to skåler med godbit i og to kjegler. En netting festes over skålene. 
Disse fire gjenstandene plasseres ut i en "ruteformasjon" med kjeglene oppe og nede med ca. 
3 meters mellomrom. Matskålene plasseres en på hver side, ca. 75 cm ut fra midten av ruta.  
Ekvipasjen skal gå i åttetall rundt de to kjeglene og passere matskålene i midten minst to 
ganger. Ekvipasjen skal gå ferdig åttetallet ved kjegle 1 før de fortsetter til neste 
øvelse.Plasseringen av øvelsesskiltet vil indikere fra hvilken side ekvipasjen skal begynne 
denne øvelsen.  

 
 
Øvelsen bedømmes slik: 
Ekvipasjen skal gå ferdig åttetallet før de fortsetter til neste øvelse. Neste øvelse kan være 
bakover, forover, til høyre, venstre eller på skrå. Om neste øvelse er på motsatt side av der 
skiltet står (rett eller på skrå fremover eller bakover), må altså ekvipasjen runde første kjegle 
før de kan gå videre (fordi ekvipasjen skal gå åttetallet ferdig). 



NB! Skiltet må stå på den siden ekvipasjen skal gå inn i øvelsen. Det er disk om ekvipasjen 
går inn i øvelsen på siden skiltet ikke er.  
Om hunden er på vei bort til matskålene og hører på eiers ”nei/stopp” eller lignende skal dette 
sees positivt på som lydig hund, ikke som avstraffelse fra fører.Det er lov å korrigere hver 
gang en hund er på tur mot matskålen inne i øvelsen, innenfor rammene på trekket K. 
Om hunden trosser førerens nei/stopp, brukes generelt regelverk for trekket K.  
Hvis hunden snuser på matskålen/berører den er det 5 poeng trekk - IT.  
Hvis hunden løfter/tar med seg matskålen medfører det diskvalifikasjon. 
 
 
202. Sitt-Stå 
Fører går inntil øvelsesskiltet. Fører gjør holdt og hunden setter seg i utgangsstilling, og etter 
at hunden har satt seg kommanderes den opp i stå. Fører kan ta ett steg fram og/eller vise med 
armen for å hjelpe hunden opp i stå. Hunden skal ha en markert stå før ekvipasjen går videre 
til neste øvelse.  
 
Øvelsen bedømmes slik:  
Fører kan hjelpe hunden opp i stå. Det er lov å ta inntil ett skritt framover og hjelpe til med en 
hånd foran hunden uten at dette gir trekk. Om førere berører hunden når han/hun hjelper til 
dømmes det FK. 
 
 
203. Sitt-Gå i fra-Innkalling KOMBI 
Ved denne øvelsen gjør fører holdt og hunden setter seg i utgangsstilling. Hunden skal bli 
sittende mens fører går frem til øvelse nr. 204. 
 
Øvelsen bedømmes slik: 
Om hunden er urolig og flytter litt på seg uten å reise seg skal det dømmes RO 
 
Fører kan kommandere bli på nytt og få dobbeltkommando for dette.  
Om hunden reiser seg opp i stå eller legger seg ned er det disk og øvelsen må repeteres. 
Om hunden beveger seg mer enn én hundelengde eller over 90 graders vinkel fra sin 
opprinnelige posisjon før fører har rukket å komme opp til snupunktet og har snudd seg, 
diskes ekvipasjen. Inntil én hundelengde eller 90 graders bevegelse før fører har snudd seg 
dømmes rom RO 
Se forøvrig kommentarer om bedømming av øvelse 101 om vilje til å sitte og 102 om vilje til 
å dekke. 
 
 
204. Snu og kall inn foran KOMBI 
Når føreren kommer til dette skiltet, snur han/hun seg helt om og kaller inn hunden foran seg. 
Neste skilt (nr. 205, 206, 207 eller 208) vil fortelle hvordan fører skal få hunden tilbake til sin 
venstre side.  
 
Øvelsen bedømmes slik: 
Hunden skal komme på første innkalling. Fører kan kalle inn på nytt og få trekk for 
dobbeltkommando for dette.  
Hunden skal sette seg rett foran fører og ikke med større avstand enn en ½ m. Dersom hunden 
setter seg skjevt, dømmes det SK – skjevhet, og ved for lang avstand dømmes det AV -
Avstand 



 
 
205. Høyre-Sitt KOMBI 
Med hunden sittende/stående (avhengig av foregående øvelse) i front, kommanderer føreren 
hunden til å gå rundt førers høyre side og sette seg i utgangsstilling. 
 
Øvelsen bedømmes slik: 
Fører kan gå ett skritt fram når hunden kommer rundt og skal sette seg/stille seg opp stående 
foran fører. Det skal legges vekt på at hunden gjør øvelsen rett, ikke om fører hjelper til.  
 
Se forøvrig kommentarer om bedømming av øvelse 101 om vilje til å sitte. 
 
 
206. Høyre-Frem KOMBI 
Med hunden sittende/stående (avhengig av foregående øvelse) i front, kommanderer føreren 
hunden til å gå rundt førers høyre side. Ekvipasjen fortsetter deretter fremover til neste øvelse 
uten at hunden setter seg. 
 
Øvelsen bedømmes slik: 
Fører skal ikke begynne å gå framover før hunden er i posisjon ved førers venstre kne. Hvis 
hunden setter seg så må øvelsen repeteres for å unngå diskvalifikasjon.  
 
 
207. Venstre-Sitt KOMBI 
Med hunden sittende/stående (avhengig av foregående øvelse) i front, kommanderer føreren 
hunden til å svinge inn mot venstre for sin fører og sette seg i utgangsstilling. 
 
Øvelsen bedømmes slik: 
Det er valgfritt hvilken vei hunden svinger inn på førers venstre side for å sette seg. 
Fører kan gå ett skritt fram når hunden kommer for å sette seg ved førers venstre side. Det 
skal vektlegges at hunden gjør øvelsen rett, ikke om fører hjelper til.  
Se forøvrig kommentarer om bedømming av øvelse 101 om vilje til å sitte. 
 
 
 
208. Venstre-Frem KOMBI 
Med hunden sittende/stående (avhengig av foregående øvelse) i front, kommanderer føreren 
hunden til å svinge inn mot venstre for sin fører. Ekvipasjen fortsetter deretter fremover til 
neste øvelse uten at hunden setter seg. 
 
Øvelsen bedømmes slik: 
Fører kan begynne å gå når hunden er mindre enn 90 grader rett ut fra fører. Om ekvipasjen 
går fram før dette har ikke hunden kommet inn på venstre side, og det er 5 poeng trekk om det 
ikke repeteres. Hvis hund ikke har begynt å snu før eier går, er det diskvalifikasjon hvis det 
ikke repeteres. 
 
209. Sitt-Vri 180°høyre-Sitt 
Ekvipasjen gjør holdt og hunden setter seg i utgangsstilling. Fører vrir seg (på stedet)helt om 
(180 grader) mot høyre og gjør holdt. Hunden flytter seg med sin fører og setter seg igjen når 
føreren gjør holdt.  



 

 
 
Øvelsen bedømmes slik: 
Hunden skal starte bevegelsen før føreren er ferdig med øvelsen. Det er 5 poeng trekk – IT – 
om hunden sitter igjen når fører er ferdig med øvelsen (det vil si har vendt ferdig). 
 
 
210. Sitt-Vri 180°venstre-Sitt 
Ekvipasjen gjør holdt og hunden setter seg i utgangsstilling. Fører vrir seg(på stedet)helt om 
(180 grader) mot venstre og gjør holdt. Hunden flytter seg med sin fører og setter seg igjen 
når føreren gjør holdt.  
 

 
 
Øvelsen bedømmes slik: 
Hunden skal starte bevegelsen før føreren er ferdig med øvelsen. Det er 5 poeng trekk – IT – 
om hunden sitter igjen når fører er ferdig med øvelsen (det vil si har vendt ferdig).  
 
211. Sitt-Vri 180°høyre-Frem 
Denne øvelsen utføres likt som øvelse nr. 209, men her er det ingen "sitt" etter vridningen helt 
om. Føreren vrir seg(på stedet)helt om (180 grader) og går videre med en gang. Hunden 



følger i utgangsstilling. 

 
 
Øvelsen bedømmes slik: 
Hunden skal starte bevegelsen før føreren er ferdig med øvelsen. Det er 5 poeng trekk – IT – 
om hunden sitter igjen når fører er ferdig med øvelsen (det vil si har vendt ferdig).  
 
 
212. Sitt-Vri 180°venstre-Frem 
Denne øvelsen utføres likt som øvelse nr. 211, men her snur(vrir) føreren seg, (på stedet) 
180 grader til venstre.  
 

 
 
Øvelsen bedømmes slik: 
Hunden skal starte bevegelsen før føreren er ferdig med øvelsen. Det er 5 poeng trekk – IT – 
om hunden sitter igjen når fører er ferdig med øvelsen (det vil si har vendt ferdig). 
 
 
213. Sitt foran-1 steg bak-2 steg bak- 3 steg bak KOMBI 
Under marsj kallerfører hunden inn foran seg og kommanderer hunden ned i sitt. Føreren kan 
ta opptil 3 steg bakover for å hjelpe hunden til å snu og sette seg rett i front av fører. Etter å ha 
kalt inn hunden foran seg, tar føreren et steg bakover og gjør holdt, deretter to steg bakover og 
holdt og så tre steg og holdt. Hunden følger etter med hodet mot føreren og setter seg foran 
ved hvert holdt. På grunn av at øvelsen avsluttes med hunden sittende i front av sin fører må 
den følges av enten øvelse nr. 205, 206, 207 eller 208.  
 
Øvelsen bedømmes slik: 



Hvis fører teller feil og ikke først går ett steg, deretter to steg og i siste sekvens tre steg, så 
medfører det diskvalifikasjon med mindre øvelsen repeteres (helt fra starten av øvelsen). 
 
214. Send over hopp  
Øvelsen begynner med at fører i god tid sender hunden over hoppet. Fører kan løpe under 
øvelsen for å nå igjen hunden på andre siden, slik at det blir flyt i banen og hunden kommer 
tilbake i utgangsstilling før neste øvelse.  
 
Øvelsen bedømmes slik: 
Om hunden hopper over vingen på hinderet er det disk med mindre fører repeterer øvelsen.Da 
dømmes V. 
Hunden skal hoppe over hinderet uten å rive. 
Enhver vegring må umiddelbart korrigeres ved at hinderet passeres på nytt, ellers medfører 
det diskvalifikasjon. 
Det dømmes ikke repetisjon (R) på hinderøvelser. 
 
Vegring dømmes ved følgende forhold:  

– Hund som vegrer seg for å utføre et hinder (stopper opp). 
– Hund som passerer forbi eller under et hinder.  
– Hund som hopper over vingen. 
– Fører som stopper hunden umiddelbart før et hinder. 

 
Vegring gir 3 poeng trekk og den 3.vegring medfører diskvalifikasjon.  
 
 
215. Sitt-Løp i fra-Kall inn foran i fart-Sitt KOMBI 
Ekvipasjen gjør holdt og hunden setter seg i utgangsstilling. Hunden skal bli sittende mens 
føreren løper forover. Etter å ha løpt 3 - 4 meter kaller fører inn hunden foran seg. Når hunden 
når igjen føreren skal ekvipasjen stoppe opp med hunden sittende i front.  Føreren har lov å ta 
tre steg bakover for å få hunden foran seg.  Øvelsen skal være avsluttet innen 9 meter. På 
grunn av at øvelsen avsluttes med hunden sittende i front av sin fører må den følges av enten 
øvelse 205, 206, 207 eller 208 
 
Øvelsen bedømmes slik: 
”Løp ifra” indikerer eiers vilje til å løpe ifra; det skal være i hvert fall jogging, eier skal ikke 
gå ifra! 
Hvis ikke temposkiftet er markant er det 5 poeng trekk – IT. Har ekvipasjen ikke utført 
øvelsen (har ikke temposkifte) medfører det diskvalifikasjon.  
Det er disk om hunden ikke sitter igjen når fører løper i fra. Kommer hund før eier roper, 
dømmes ro. Om hunden ikke er i fart innen fører har kommet fram til avslutningsskiltet, 
diskes ekvipasjen. Øvelsen er ikke korrekt utført. 
 
 
216. Sitt-Springmarsj 
Ekvipasjen gjør holdt og hunden setter seg i utgangsstilling. Ekvipasjen fortsetter frem mot 
neste øvelse i springmarsj.  Hunden skal direkte inn i springmarsj fra sitt. Denne øvelsen må 
følges av øvelse nr. 120 (vanlig marsj), eller være den siste i øvelsen i banen. 
 
 
217. Sitt-Sidesteg høyre-Sitt 



Ekvipasjen gjør holdt og hunden setter seg i utgangsstilling. Føreren tar et steg ut til høyre og 
hunden flytter seg med fører og setter seg i utgangsstilling igjen. Deretter kommanderer fører 
med seghunden fremover til neste øvelse. 
 
 
Øvelsen bedømmes slik: 
Hunden skal starte bevegelsen før føreren er ferdig med øvelsen. Det er 5 poeng trekk – IT – 
om hunden sitter igjen når fører er ferdig med øvelsen.  
Det er 5 poengs trekk – IT - om førers steg ikke er markant. 
 
 
218. Helomvendning 
Under marsj gjør føreren helt om til venstre, mens hunden går til 
høyre rundt sin fører. Dvs. at hund og fører snur hver sin vei og 
hunden ender opp på føres venstre side igjen. Ekvipasjen fortsetter 
så til neste øvelse.  Fører har lov til å kommandere hunden når de 
begynner på øvelsen. Øvelsen bedømmes slik: 
Øvelsen skal gjennomføres i en flytende bevegelse uten stopp. 
Dersom fører må stoppe opp for at hunden skal komme inn i rett 
posisjon igjen så skal det dømmes ST- Stopp i banen. Gjentas en 
kommando dømmes det DK-dobbeltkommando. Dersom hunden 
henger etter slik at avstanden til fører blir mer enn ½ m så skal det 
dømmes AV- avstandstrekk. Dersom hunden kommer borti fører 
så dømmes det FK-fysisk kontakt.  
 
 
  



 
 BESKRIVELSE ØVELSENE KLASSE 3 
 
301. Sitt-Stå-Dekk 
Føreren gjør holdt og hunden settes i utgangsstilling. Hunden skal først opp i stå og deretter 
ned i dekk. Føreren kommanderer hunden med seg fremover til neste øvelse direkte fra dekk.  
 
Øvelsen bedømmes slik:  
Fører kan hjelpe hunden opp i stå. Det er lov å ta inntil ett skritt framover og hjelpe til med en 
hånd foran hunden uten at dette gir trekk. Om førere berører hunden når han/hun hjelper til 
dømmes det FK. Hunden skal rett ned i dekk fra stå, dersom den setter seg på vei ned i en 
dekk medfører det diskvalifikasjon dersom øvelsen ikke repeteres. Det er lov å hjelpe hunden 
med en håndbevegelse ned i dekk. 
 
Se ellers tidligere kommentarer ifht dekk. 
 
 
302. Sitt-Stå-Sitt   
Føreren gjør holdt og hunden settes i utgangsstilling. Hunden skal først opp i stå og deretter 
ned i sitt. Føreren kommanderer hunden med seg fremover til neste øvelse. 
 
Øvelsen bedømmes slik:  
Fører kan hjelpe hunden opp i stå. Det er lov å ta inntil ett skritt framover og hjelpe til med en 
hånd foran hunden uten at dette gir trekk.Foten kan også trekkes tilbake ved siste sitt, uten 
at dette medfører trekk og disk. Om førere berører hunden når han/hun hjelper til dømmes 
det FK. 
 
Se ellers tidligere kommentarer ifht. sitt. 
 
 
303. Stå under marsj-Gå rundt 
Ved skiltet skal hunden stå igjen mens fører fortsetter fremover og rundt hunden. Føreren 
kommanderer deretter hunden med seg fremover til neste øvelse. 
 
Øvelsen bedømmes slik: 
Fører kan hjelpe hunden til å stoppe med sine egne kroppssignaler, men uten å ta på hunden. 
Om fører tar på hunden dømmes ”fysisk kontakt”.  
 
Om hunden beveger seg over 90 grader rundt eller forlater plassen sin med mer enn en 
hundelengde er det diskvalifikasjon om øvelsen ikke repeteres.  
 
Under marsj betyr at fører ikke kan stoppe opp, hvis fører stopper opp medfører det 
diskvalifikasjon.  
 
 
304. Rygg 3 steg bakover 
Hund og fører skal sammen gå tre steg bakover. Det er førers skritt som telles. Hunden skal 
uten å sette seg følge fører på venstre side gjennom hele øvelsen. Det vil si at hunden må 
rygge sammen med sin fører. Føreren kommanderer deretter hunden med seg fremover til 
neste øvelse.  



 
Øvelsen bedømmes slik: 
Det er hundens vilje til å rygge som skal bedømmes.  
Øvelsen underkjennes og medfører diskvalifikasjon hvis hunden ikke rygger med fører 
minimum tre steg bakover. Øvelsen underkjennes om hunden rygger over 90 grader skjevt. 
 
 
305. Lengdehopp  
Øvelsen begynner med at fører i god tid sender hunden over lengdehoppet. 
Fører kan løpe under øvelsen for å nå igjen hunden på andre siden, slik at det blir flyt i banen 
og hunden kommer tilbake til fører før neste øvelse.  
Hunden skal hoppe over hinderet uten å berøre eller rive noen av delene.  
 
Øvelsen bedømmes slik: 
Riv av hindre dømmes hvis hunden villig hopper med riktig inngang men river en eller flere 
av lengdebukkene i forsøket. Riv dømmes også hvis hunden villig hopper, men lander med en 
eller flere labber før markeringspinnene viser at hindrets lengde er slutt.  
 
Det dømmes ikke repetisjon på hinderøvelser. 
 
Vegring dømmes ved følgende forhold: 

– Hund som helt stopper foran hindret.  
– Hund som ikke hopper, men går/løper på/mellom lengdebukkene 
– Hund som hopper/passerer skjevt så den kommer utenfor noen avmarkeringspinnene. 
– Hund som hopper over hinderet fra feil retning/eller på tvers. 
– Hund som misforstår oppgaven og hopper opp på lengdebukkene istedenfor over. 

 
Hund eller fører som river markeringspinnene ved et ellers korrekt hopp skalikke medføre 
feil, selv om dette forårsaker riv av et eller flere av elementene av hinderet. 
 
 
306. Tunnel  
Øvelsen begynner ved at fører, i god tid, sender hunden gjennom tunnelen. Tunnelen kan 
ligge rett eller i en bue. Fører kan løpe under øvelsen for å nå igjen hunden på andre siden, 
slik at det blir flyt i banen og hunden kommer tilbake til fører før neste øvelse.  
 
Øvelsen bedømmes slik: 
Det dømmes ikke repetisjon (R) på hinderøvelser. 
 
Vegring dømmes ved følgende forhold:  

– Hund som kommer ut samme vei som den gikk inn. 
– Hund som løper forbi tunnelåpningen. 
– Hund som stopper før tunnelåpningen. 

 
 
307. Send over 2 hopp 
Øvelsen utføres på samme måte som øvelse 214. I tillegg skal hunden hoppe over et hinder til. 
Dette hinderet skal plasseres i rett avstand (min 3 meter) fra det første hoppet, eller i 90 
graders vinkel til høyre eller venstre. Der hvor to hinder står i vinkel bør avstanden være 
større, gjerne 5 meterNår begge hoppene er utført, går ekvipasjen videre til neste øvelse.  



 
Øvelsen bedømmes slik: 
Begge hoppene må tas om igjen dersom hunden vegrer på det siste hoppet. Se ellers regler for 
øvelse 214 Send over hopp 
Man kan gi kommando ved hvert hopp.  
 
 
308. Snurr under marsj  
Dette er en øvelse som gjøres under marsj. Hunden skal på førers kommando/tegn snurre 
rundt og komme inn igjen i riktig posisjon, hvorpå ekvipasjen fortsetter fremover til neste 
øvelse. 
 
 
 
Øvelsen bedømmes slik: 
Dette er en øvelse som gjøres under marsj. Hunden skal på førers kommando/tegn snurre og 
komme inn igjen i riktig posisjon, hvorpå ekvipasjen fortsetter fremover til neste øvelse. Det 
er valgfri snurreretning for hunden. 
Under marsj betyr at fører ikke kan stoppe opp, hvis fører stopper opp medfører det 
diskvalifikasjon. 
 
 
309. Inn i front og rygg KOMBI 
Første del av øvelsen utføres på samme måte som ”sitt foran”, bortsett fra at hunden skal stå i 
front. Fører kan ta opp til tre steg bakover slik at hunden snur og kommer foran hvor den 
forblir stående. Så kommanderer fører hunden til å rygge selvstendig. Øvelsen skal etterfølges 
av øvelse 206, 207, 208 eller 209 på grunn av at hunden nå står med fronten mot fører. 
 
Øvelsen bedømmes slik: 
Det er hundens vilje til å rygge som skal bedømmes, antall steg telles ikke. Fører må stå i ro 
med føttene, hvis ikke medfører det 5 poeng trekk – IT.Øvelsen underkjennes om hunden 
rygger over 90 grader skjevt. 
 
 
310. Sikk-Sakk 
Her skal hunden gå sikk-sakk mellom bena på fører, fra venstre side til høyre og tilbake. Dette 
skal gjøres to ganger slik at det blir fire sidebytter, og hunden havner på venstre side av fører 
før neste øvelse. 
 
Øvelsen bedømmes slik: 
Fører har lov til å kommandere hunden ved hver forflytning mellom førers ben. Ved berøring 
av fører dømmes det ikke FK. 
 
 
311. Stå-Gå i fra-Berøring KOMBI 
Fører kommanderer hunden til å stå under marsj, i nærheten av skiltet. Hunden blir stående 
igjen mens fører går videre til øvelse nr. 312. Når føreren har snudd seg rundt, har han/hun 
lov til å kommandere hunden en gang til, til å bli stående. Dommeren eller en person utvalgt 
av dommeren, går frem og stryker hunden over ryggen.  
 



Når hunden er berørt kan fører starte å gå tilbake til hunden.  
 
Øvelsen bedømmes slik: 
Om hunden ”tapper”/er litt urolig skal det ikke dømmes noen ting. 
Om hunden er veldig urolig/vender seg opp mot 90 grader skal det dømmes RO. 
Fører kan i begge tilfeller kommandere stå/bli på nytt og få dobbeltkommando på dette.  
Om hunden setter/legger seg er det disk om øvelsen ikke repeteres. 
Om hunden beveger seg over 90 grader rundt eller forlater plassen sin med mer enn en 
hundelengde er det disk og øvelsen må repeteres.  
 
Fører kan hjelpe hunden til å stoppe med sine egne kroppssignaler, men uten å ta på hunden. 
Om fører tar på hunden dømmes ”fysisk kontakt”.  
 
 
312. Gå tilbake rundt hunden KOMBI 
Etter at hunden er blitt berørt går føreren tilbake ved å gå rundt hunden. Føreren tar deretter 
med seg hunden fremover til neste øvelse.   
 
 
 
Øvelsen bedømmes slik: 
Se øvelse 311. 
 
 
313. Dekk under marsj-Gå rundt 
Ved denne øvelsen skal hunden ned i dekk ved skiltet. Når hunden er kommet ned i dekk, går 
føreren rundt hunden og tar med seg hunden direkte fra dekk fremover til neste øvelse. 
 
Øvelsen bedømmes slik: 
Fører har lov til å hjelpe hunden ned i dekk med kroppsspråk. Har fører fysisk kontakt med 
hunden dømmes ”fysisk kontakt”. Under marsj betyr at fører ikke kan stoppe opp. Hvis fører 
stopper opp medfører det diskvalifikasjon hvis ikke øvelsen repeteres. 
 
  



 
BESKRIVELSE AV ØVELSENE I ELITE 
 
401. Sidebytte foran   
Hunden skal på kommando fra fører, ved skiltet, bytte side fra venstre til høyre eller fra høyre 
til venstre foran fører. Dette skal skje i en flytende bevegelse under marsj. Hunden går på 
førers høyre/venstre side 
frem til neste skilt. 
 
Øvelsen bedømmes slik: 
Hunden skal vise vilje til å bytte side og oppholde seg på førershøyre/venstre side fram til 
neste skilt.Det er hunden som skal bytte plass fra venstre side til førers høyre side. Hvis fører 
tar sidesteg for å lette denne forflytningen medfører det 5 poeng trekk – IT. Dersom hunden 
går over og tilbake til førerens andre side, medfører det diskvalifikasjon. 
Under marsj betyr at fører ikke kan stoppe opp. Hvis fører stopper opp medfører det 
diskvalifikasjon 
 
 
402. Sidebytte bak   
Hunden skal på kommando fra fører, ved skiltet, bytte side fra venstre til høyre eller fra høyre 
til venstre bak fører. Dette skal skje i en flytende bevegelse under marsj. Hunden går på førers 
høyre/venstre side frem til neste skilt. 
 
Øvelsen bedømmes slik: 
Hunden skal vise vilje til å bytte side og oppholde seg på førershøyre/venstre side fram til 
neste skilt.Det er hunden som skal bytte plass fra venstre side til førers høyre side. Hvis fører 
tar sidesteg for å lette denne forflytningen medfører det 5 poeng trekk – IT. Dersom hunden 
går over og tilbake til førerens andre side, medfører det diskvalifikasjon. 
Under marsj betyr at fører ikke kan stoppe opp. Hvis fører stopper opp medfører det 
diskvalifikasjon 
 
 
403. Slalåm 
Fører kommanderer hunden til å gå slalåm og går eller løper ved siden av hinderet. Etter siste 
pinne skal hunden igjen tilbake på plass. Slalåmen skal gjennomføres korrekt med riktig 
inngang til venstre. 
 
Øvelsen bedømmes slik: 
Det dømmes ikke repetisjon(R) på hinderøvelser 
 
Vegring dømmes ved følgende forhold: 

– Hund som helt stopper foran slalåmen 
– Hund som ikke har riktig inngang 
– Hund som ikke går slalåm mellom pinnene gjennom hele hinderet 
– Hund som hopper over pinner inne i slalåmen 
– Hund som misforstår oppgaven løper ved siden av slalåmhindret 
– Hunden kan gå inn igjen ved den pinnen som ble feil pga vegring, eller ta hele 

slalåmen på nytt. 
– Det dømmes DK/2DK om fører gir mer enn én kommando under gjennomførelse av 

slalåm.  



 
 
404. Honnør 
Etter å ha fullført løypen, går ekvipasjen til en anvist plass i ringen. Her skal hunden sitte eller 
ligge (dommer bestemmer) ved føres venstre side mens neste ekvipasje går. Denne øvelsen 
utføres med hunden i bånd, og hunden skal forholde seg rolig og i posisjon under hele 
øvelsen. Siste startende i klassen er i honnør mens første startende går banen.  
 
 
Øvelsen bedømmes slik: 
Honnør skal utføres etter at ekvipasjen har gått banen. Siste startende i klassen er da i honnør 
for første startende. De skal være i honnør så lenge ekvipasjen går, når ekvipasjen passerer 
mål eller bryter er honnørøvelsen ferdig. 
 
 
405. Fremadsending med stå 
Fremadsending til markør: Fører stopper ved skiltet, og hunden sitter eller står ved fører. På 
førers kommando sendes hunden frem til en markør (ca 5 meter frem). Her skal hunden 
kommanderes ”stå”, avstanden mellom hund og kjegle skal ikke være mer enn 1 m. Deretter 
kommanderes hunden tilbake til utgangsstilling med valgfri innsitt. I denne øvelsen skal det 
legges vekt på hundens vilje til å gå fremover selvstendig, og til å bli stående i ro ved markør 
til neste kommando. 
 
 
Øvelsen bedømmes slik: 
Dersom hunden ikke går riktig fram til kjegle, eller tett nok inntil, kan fører benytte 
dobbelkommando for å korrigere hunden og få trekk for dette, men likevel få godkjent 
øvelsen. Fører kan ikke kommandere hunden tilbake til utgangsstilling for å sende den fram 
på ny ettersom det i eliteklassen ikke er lov med repetisjon. 
 
Presisjon til øvelsen: 
Fører velger om hunden skal sitte eller stå før den blir sendt. Men om hunden sitter, kan 
ikke fører kommandere den opp i stå for så å sende. Man må velge enten sitt eller stå. 
Ved begge, regnes det som et moment for mye, og dermed disk. 
 
406. Dekk under marsj- Avstandskommando 
Hunden skal dekke på kommando, ved skiltet, mens fører fortsetter marsjen fremover til 
markering. Fører snur seg mot hunden og kommander ”sitt”. Hunden kalles inn på plass enten 
til høyre eller venstre side med valgfri innsitt.  
Stoppunktet markeres med trekloss el lignende.  
 
Øvelsen bedømmes slik: 
Fører har lov til å hjelpe hunden ned i dekk med kroppsspråk. Har fører fysisk kontakt med 
hunden dømmes ”fysisk kontakt”. Under marsj betyr at fører ikke kan stoppe opp. Hvis fører 
stopper opp medfører det diskvalifikasjon.  
Dersom hunden under dekk er urolig,beveger seg inntil en hundelengde, eller inntil 90 
grader, skal det dømmes RO.   
Om hunden setter seg opp før kommando gis, beveger seg over 90 grader eller forlater plassen 
sin med mer enn en hundelengde er det diskvalifikasjon 
Fører kan kommandere på nytt og få dobbeltkommando på dette.  



 
 
407. Stå under marsj- Avstandskommando 
Fører kommanderer hunden til å stå under marsj, ved skiltet. Hunden blir stående igjen mens 
fører går videre til markør. Fører snur seg mot hunden og kommander ”sitt”. Hunden kalles 
inn på plass enten til høyre eller venstre side med valgfri innsitt.  
Stoppunktet markeres med trekloss el lignende.  
 
Øvelsen bedømmes slik: 
Dette er en øvelse som gjøres under marsj. Under marsj betyr at fører ikke kan stoppe opp, 
hvis fører stopper opp medfører det diskvalifikasjon. 
 
Om hunden ”tapper”/er litt urolig skal det ikke dømmes noen ting. 
Om hunden er veldig urolig/vender seg opp mot 90 grader eller inntil en hundelengde skal 
det dømmes RO. 
Fører kan i begge tilfeller kommandere stå/bli på nytt og få dobbeltkommando på dette.  
Om hunden setter/legger seg er det disk om øvelsen ikke repeteres. 
Om hunden beveger seg over 90 grader rundt eller forlater plassen sin med mer enn en 
hundelengde medfører det diskvalifikasjon.  
 
 
408. Dekk under marsj-Kall inn i fart 
Hunden skal dekkes under marsj ved skiltet. Når fører har gått 3-4 meter kalles hunden inn 
ved førers venstre side, og øvelsen er slutt. 
 
Øvelsen bedømmes slik:  
Fører har lov til å hjelpe hunden ned i dekk med kroppsspråk. Har fører fysisk kontakt med 
hunden dømmes ”fysisk kontakt”. Under marsj betyr at fører ikke kan stoppe opp. Hvis fører 
stopper opp medfører det diskvalifikasjon.Dersom hunden under dekk er urolig,beveger 
seg inntil en hundelengde, eller opp mot 90 grader , skal det dømmes RO. Over en 
hundelengde fra opprinnelige posisjon medfører disk.  
 
 
  
Dersom hunden starter før fører har gitt kommando medfører det diskvalifikasjon. 
 
 
409. Helt om fra hverandre: 
Ved skiltet skal fører, under marsj, gjøre helomvending bort fra hunden samtidig som hunden 
gjør helomvending bort fra fører. Hunden går på førers høyre/venstre side frem til neste skilt. 
 
Øvelsen bedømmes slik:  
Øvelsen skal gjennomføres i en flytende bevegelse uten stopp. Dersom fører må stoppe opp 
for at hunden skal komme i rett posisjon så medfører det diskvalifikasjon.Dersom hunden går 
over tilbake til førers andre side så medfører det diskvalifikasjon 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
410 Helt om mot hverandre 
Ved skiltet skal fører, under marsj, gjøre helomvending mot hunden samtidig som hunden 
gjør helomvending mot fører. Hunden går på førers høyre/venstre side frem til neste skilt. 
 
Øvelsen bedømmes slik:  
Øvelsen skal gjennomføres i en flytende bevegelse uten stopp. Dersom fører må stoppe opp 
for at hunden skal komme i rett posisjon så medfører det diskvalifikasjon.Dersom hunden går 
over tilbake til førers andre side så medfører det 
diskvalifikasjon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
411Sitt-Gå i fra-Kall inn over hinder i fart 
Ekvipasjen gjør holdt ved skiltet som står ca 2 meter 
foran hindret.  
Føreren går fra hunden og går forbi hinderet. Hunden 
skal kalles inn over hinderet mens fører går framover. 
Hunden går inn på plass mens fører fortsetter framover.  
Ekvipasjen fortsetter videre til neste skilt. 
 
Øvelsen bedømmes slik: 
Dersom hunden starter før fører har passert hinder 
medfører det diskvalifikasjon. 
Dersom hunden starter før fører har gitt kommando, 
men etter at fører har passert hinderet medfører det 5 
poeng trekk - IT  
 
 
Vegring dømmes ved følgende forhold:  



Hund som vegrer seg for å utføre et hinder (stopper opp). 
Hund som passerer forbi eller under et hinder.  
Hund som hopper over vingen. 
Fører som stopper hunden umiddelbart før et hinder. 
 
Vegring gir 3 poeng trekk og den 3.vegring medfører diskvalifikasjon,  
 
 
 
 
412 Sitt ved matskål-Innkalling 
Ekvipasjen gjør holdt mellom matskål og skilt. Avstanden mellom matskål og skilt skal være 
1 meter. Hunden sitter igjen ved matskålen, fører går videre til en markør for så å kalle inn 
hunden på plass (valgfri avslutning)    
 
Øvelsen bedømmes slik:  
Hvis hunden snuser på 
matskålen/berører den så medfører det 5 
poeng trekk – IT 
Hvis hunden løfter/tar med seg 
matskålen medfører det diskvalifikasjon 
Om hunden reiser seg eller legger seg er 
det diskvalifikasjon. Om hunden er 
urolig og vender seg opp mot 90 grader 
dømmes det RO (over 90 grader er 
diskvalifikasjon). 
 
Matskålen kan stå til høyre eller til 
venstre for skiltet. 
 
 
 
 
 

  



 
11. UTSTYR 
 

• En komplett skiltpakke med alle øvelsene. 
• 12 kjegler (markører) til øvelsene spiral, dobbel slalåm og enkel slalåm  + markør til 

fremad sending. 
• Bukker/holdere til skiltene. 
• Nummerskilt. 
• Stoppeklokke. 
• 1 stk. målebånd. 
• Ringbånd for markering av ringen. 
• 2 matskåler med netting el lignende over, til øvelse 201 i klasse 2. 
• 2 stk. hoppehinder (se under for beskrivelse). 
• 1 stk. ekstra hoppepinne. 
• 1 stk. lengdehinder med hjørnemarkeringspinner (se under for beskrivelse). 
• 1 stk. slalåm (se under for beskrivelse). 
• 1 stk. tunnel (se under for beskrivelse). 
• Nødvendig verktøy til hindrene. 
• Min. 1 eksemplar av dette regelverket. 

 
Utstyret må være nærmest mulig lik etter beskrivelsene under, bruk skjønn ved små 
forskjeller på ag-utstyret.  
 
Hoppehinder: Hoppehindre kan bestå av pinner av tre, eller sikkert syntetisk materiale (metall 
er ikke tillatt), eventuelt plater, porter, børster el lign. Topp-pinnen eller planken må 
imidlertid lett kunne rives. Ingen deler (hoppehinder-holdere eller skåler), det være seg 
avtakbare eller permanente, skal stikke ut fra hinderet eller vingen, bortsett fra de som 
hoppepinnene i bruk ligger på. Hundene skal ikke kunne passere gjennom noen del av 
vingen. Vingen må være minst 1 m høy. Innerst skal vingen være minst 75 cm høy. Vingen 
skal være 40 cm – 60 cm bred. Vingene kan ikke være festet til hverandre eller til hoppe-
pinnen. 
 
Lengdehinder: Bredden på hver del er 1,20 m. 
Elementene settes i stigende rekkefølge Det laveste elementet i front skal hahøyde på 15 
cm,høyde på det høyeste elementet er 28 cm. 
Dybden på hvert element er 15 cm med stigende høyde. Hjørnepinner, med minimum høyde 
på 1,20 m skal være plassert på alle fire hjørner (ikke satt fast til noen av elementene). Toppen 
på disse pinnene bør være tildekket for å beskytte hunden og føreren hvis nødvendig. 
Hjørnepinnene anses ikke som en del av hinderet, men er kun en hjelp for dommeren. 
 
Tunell: Diameter: Minimum 60 cm - Lengde: 1,8 til 6 m, Fleksibel slik at mer enn en sving 
kan formes. 
 
Slalåm: Antall pinner: Minimum 6-Maksimum 12. Pinnene skal være stive og har en diameter 
på 3 til 5 cm. Pinnene skal være av tre eller sikkert syntetisk materiale (kan ikke være av 
metall). Høyden på pinnene skal være 1 m til 1,20 m. Avstanden MELLOM pinnene skal 
være 60 cm (ikke senter-senter). Slalåmhinderets “fot” kan ikke være i veien for hunden. 
Rammen skal ikke være mer enn 8 mm høy og ikke over 8 cm vid.6,8,10 eller 12 pinner er 
tillatt, alt etter hva arrangør har. 


