
KRITIKKSKJEMA  

Førers navn  Startnummer  

Hundens navn   Reg. nr.  

Hundens rase   Klasse  

Arrangør / sted /dato  Høyde  

Brukt tid  Fratrekk  Premiering  

DISK  Sluttpoeng  Plassering  

1  5  9  13  17  21  

2  6  10  14  18  22  

3  7  11  15  19   

4  8  12  16  20   

Trekk  Beskrivelse   
1 poeng  S - Snusing i bakken, på hinder, kjegler, 

skilt e.l.  
ST - Stopp i banen: Stopp under transportetapper 
eller i flytende øvelser og kjegleøvelser (gjelder hund 
og/eller fører)  • Fører stopper i hinderøvelser  

TR – Treghet: Treghet ved utførelse av moment etc. 
(gjelder også ved sen reaksjon på førers 
kommando) 

2 poeng  AV – Avstand: Øvelsen blir utført mer 
enn 0,5 m fra skiltet (gjelder ikke 
hinderskilt) • Hund og/eller fører er 
mellom 0,5-1 meter fra 
skilt/markeringer i avstands-
kommandering • Avstand over 0,5 m 
mellom hund og fører  

DK – Dobbelkommando:  
• Påfølgende 
kommando(er) for et 
moment. • Lokking/ 
leding av hunden  

SL - Stram line  SK- Skjevhet:   
• Skjev sitt, dekk, 
rygging, stå etc. • Gjelder 
hund og/eller fører (45° 
og 90°) 

RO - Hund eller 
fører som ikke 
holder seg i ro 
når øvelsen 
tilsier dette 
 

3 poeng  F – Feil: Ekvipasjen velter/flytter tydelig 
baneutstyr • Riv på hinderøvelser 

FK - Fysisk kontakt  
mellom hund og fører 

R - Ekvipasjen repeterer 
en øvelse  
(4-3-2-1) 

 V - Vegring på 
agilitymomenter som 
ikke utføres korrekt (2 pr. 
hinderøvelse) 

L - Lyd i klasse elite 
som virker 
forstyrrende 

5 poeng  K – Korrigering: Fører som 
korrigerer/kommer med negative 
utsagn/lyder til hunden • Hard verbal 
kommandering • Fører drar i båndet for 
å få hunden til å holde hodet oppe fra 
bakken 

IT - Ikke tilfredsstillende utført øvelse. • Posisjonsskifter • Ikke helt ned i sitt og dekk • Tempoendring • 
Utydelige steg der steg telles • Rygger ikke så langt i front som øvelsesbeskrivelsen tilsier • Vridninger på 
stedet og forflytninger/stegøvelser • Fører står ikke med parallelle føtter • Berøring av matskål/fristelse  
• Fører begynner å gå før hund har kommet i riktig posisjon • Tyvstart på innkalling og hinderøvelser  
• Hjelpesteg 

15 poeng KH - Kommanderer/korrigerer svært 
hardt. Trekket brukes også dersom fører 
rykker/heiser hunden i båndet. 

HT - Høyt trekk – generelle, kan ikke repeteres bort. Per repetisjon ut over de tillatte • Per vegring ut over 
de tillatte • Fører løper i banen • Pendling under transportetapper i høyreføring • Hunden flytter på 
matskål/fristelse  
HT - Høyt trekk - ikke godkjent øvelse, bortfaller ved korrekt utført repetisjon. Øvelsen er feil utført • 
Øvelsen inneholder for mange eller for få momenter • Hunden sitter, står, rygger eller dekker over 90° 
skjevt • Hunden beveger seg ikke bakover i ryggeøvelser • Avstandskommandering/fremadsending der 
hund og/eller fører er mer enn 1 meter fra skilt/markør • I innkallingsøvelser der avstanden blir større enn 1 
meter til skiltet, og dette fører til en enklere øvelse for hunden • Fører teller ett steg feil i øvelser der steg 
skal telles • Øvelsen gjøres ikke under marsj  • Ekvipasjen beveger seg feil mellom kjegler, e.l. • Pendling i 
øvelser ved all høyreføring 

 
 
Underskrift dommer:______________________________________________________________________________  


