
Begynderkonkurrence

Øvelse 1: Lineføring

Hunden føres i en slap line på førerens venstre side. Der kommanderes: fremad gå - 
omkring - venstre om -højre om – tre skridt til højre – tre skridt til venstre – tre skridt frem – 
tre skridt tilbage – højre om – venstre om – og fremad løb. 

Øvelsen startes med at melde klar til dommeren. Der fradrages for enhver form for 
animering, stram line, svæv, ikke sætter sig på plads, skævsidninger. 

10 point appel 10/10 

Øvelse 2: Fri ved fod 

Øvelsen udføres som øvelse 1, dog uden line. Hvis hunden løber fra føreren under 
øvelsen og ikke kan kaldes tilbage, afblæses øvelsen. 

10 point appel 10/10 – ved 0 point ikke bestået. 

Øvelse 3: Apportering 

Føreren tager hunden på plads, tager linen af, melder klar – modtager apporten fra 
dommeren på ryggen – dommeren giver tegn - apporten kastes et par meter ud – 
dommeren giver tegn – kommando apport til hunden, som løber ud og tager apporten i 
munden, løber tilbage til føreren – sætter sig foran føreren eller (valgfrit) på førerens 
venstre side med apporten i munden – dommeren giver tegn – apporten afleveres på 
kommando og hunden kommanderes evt. på plads (hvis afleverer foran) – dommeren 
siger tak og afslutter øvelsen. 

Der fradrages ved ekstra kommandoer, tab af apport, æresrunder, skævsidninger, løb før 
kommando, ikke afslutning af øvelsen, tygning i apport. 

10 point appel 10/10 – minimum 5 point for at bestå. 

Det er i denne øvelse, de fleste hunde dumper ved ikke at opnå minimum 5 point. Hunden 
har opnået de minimum 5 point, f.eks. hvis øvelsen er korrekt udført til og med, at hunden 
har taget apporten og er et par skridt ”på vej” tilbage til føreren med apporten i munden. 



Øvelse 4: Halsgivning 

Hunden sidder på plads ved førerens venstre side, i eller uden lænke – melder klar – der 
gives 1 kommando uden at kigge på hunden – hunden giver hals indtil dommeren takker 
(4-5 glam) 

10 point appel 10/10 – ved 0 point ikke bestået 

Øvelse 5: Spring 

Hunden sidder på plads foran springbrættet (1 meter) – lænken tages af – melder klar og 
på dommerens tegn, kommanderes spring. Føreren løber udenom springbrættet og frem 
foran, hvor hunden sætter sig på plads. 

Der gives 2 forsøg mod fradrag af 1 point. Fradrag for ikke sætte sig på plads, løbe væk, 
animeringer, skævsidninger. 

10 point appel 10/10 

Øvelse 6: Afdækning 

Hunden sidder på plads, linen tages af – melder klar – på tegn fra dommeren 
kommanderes dæk uden at kigge på hunden, eller brug af håndbevægelser – på tegn fra 
dommeren, går føreren i skjul – efter 1 minut i skjul giver dommeren tegn til føreren, som 
går tilbage til hunden og stiller sig med hunden på venstre side – på tegn fra dommeren 
kommanderes på plads til hunden og øvelsen afsluttes. 

10 point appel 10/10 

Øvelse 7: Sporsøg 

Fremmedspor med udgangspunkt i ”kasse”- ligeud - 150 m (på tværs af marken på 
Højme) med 1 større genstand (apportbuk, tæppe el.lign.) udlagt for enden. Hundeføreren 
tilspørges om hunden markerer eller apporterer. 

20 point appel 10/10 

Øvelse 8: Skud og slag 

Skud i luften. 

Slag i jorden foran hunden. 



Hunden må forholde sig passivt eller gå frem imod figuranten – men må ikke vige for skud 
eller slag, hvorefter prøven ikke er bestået. 

12 point appel 10/10 

Note til prøven:

Point: max 100 

Bestået ved minimum 80 point. 
Dog er prøven ikke bestået, hvis betingelserne i øvelserne 2,3,4 og 8 ikke er opfyldt – 
uanset pointsum.




