
Hvalpekonkurrence 

Øvelse 1: Lineføring 

Øvelsen udføres ved at hundeføreren på dommerens kommando fører hunden i line. 

Dommeren kan kommandere: fremad gå – venstre om – højre om – omkring, 3 skridt 
fremad og tilbage. Ligeledes fremad løb. 

Der lægges vægt på, at hund og fører synes at have et trygt og velfungerende forhold til 
hinanden. Der ses på hundens udstråling, om den synes ”far/mor og mig er bare ude og 
have det skægt sammen”. Dette ses på hundens kropssprog, hale, øre mm. 

Hundefører må gerne tale med hund under øvelsen i mindre omfang. 

Point 10, appelpoint 10 

Øvelse 2: Halsgivning 

Øvelsen udføres ved at hundeføreren på nik fra dommeren kommanderer hunden til at 
give hals 3-4 gange. Hunden behøves ikke sidde på plads. 

Hundefører må gerne se ned på hunden og ligeledes gerne bruge godbidder/bold til at 
motivere hunden til halsgivning. 

Ekstra kommandoer trækkes fra i pointgivningen. 
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Øvelse 3: Afdækning 

Øvelsen udføres ved, at hundeføreren på nik fra dommeren med kommandoen dæk får 
hunden ned at ligge. 

Hundeføreren må gerne med hånden, godbidder, bold eller lign. få hunden ned i liggende 
stilling. 

Hundeføreren skal kunne rejse sig op, hvis han har bøjet sig ned under øvelsen. Han 
bestemmer selv, hvornår han vil sige fri til hunden og rose denne. 

Der fratrækkes point ved flere kommandoer samt hvis hunden rejser sig inden der er sagt 
fri. 
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Øvelse 4: Indkald 

Øvelsen udføres ved, at dommeren holder hunden, mens hundeføreren løber ned langs 
hæk ca. 50 m. væk fra hund. Hundeføreren må kalde de gange han vil, mens han løber 
væk fra hund. 

Efter ca. 50 m. går hundeføreren i skjul og må ikke mere kalde på hund. 

Dommer holder hunden ca. 5 sek. efter hundeføreren er gået i skjul, hvorefter han slipper 
hunden. 

Der fratrækkes point, hvis hundeføreren på dommerens kommando er nød til at kalde på 
sin hund fra skjulet, ligesom hvis hunden ikke løber ud til hundeføreren. 
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Øvelse 5: Apportering 

Øvelsen udføres ved, at hundeføreren på nik fra dommeren kaster en valgfri genstand, 
mens hunden holdes i halsbånd. Når genstanden ligger stille på græsset slippes hunden, 
og med kommandoen apport beordres hunden til at hente genstanden. 

Hundeføreren må gerne løbe baglæns for at få hunden ind med genstanden, samt kalde 
på hunden, eller bøje sig ned for at tage imod hunden. 

Der fratrækkes point, hvis hunden ikke løber ud til genstand, ikke kommer ind med 
genstand, eller taber den undervejs. Ligeledes fratrækkes der point, hvis hundeføreren er 
nød til at lave øvelsen med hunden i line. 
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Øvelse 6: Feltsøg 

Øvelsen udføres ved, at hundeføreren på dommerens kommando laver et felt på 5 m x 5 
m og placerer 3 godbidder eller genstande inde i feltet. Herefter hentes hunden og sendes 
på søg i feltet. 

Der fratrækkes point, hvis feltet ikke laves korrekt, ligesom hunden ikke finder de udlagte 
godbidder eller genstande. 

Hundeføreren skal kunne holde sin hund nogenlunde inde i feltet. 
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Øvelse 7: Spor 

Øvelsen udføres ved, at hundeføreren udlægger et spor fra et af dommeren udpeget 
udgangspunkt, som er markeret med 1 pind. 

Der kan udlægges 5 godbidder på sporet, og for enden af sporet skal der være flere 
godbidder, således at dommeren og hund ved, at sporet er til ende. 

Sporet skal være ca. 50 m. langt. 

Sporet gås, så snart hundeføreren kommer tilbage. 

Der fratrækkes point, hvis hunden ikke nogenlunde går i sporet. 

Hunden føres i en sporline af en vis længde 3-5 m. 
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Øvelse 8: Spring 

Øvelsen udføres ved, at hunden springer eller løber over den dertil opsatte forhindring 
(max 2-3 brædder) på kommandoen fremad spring. Hundeføreren løber udenom. 

Hundeføreren roser sin hund med godbid, bold eller lign. når hunden er kommet over. 

Der fratrækkes point, hvis hundeføreren er nød til at udføre øvelsen med hunden i line, at 
der afgives flere kommandoer, eller hvis hunden løber udenom forhindringen. 
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Øvelse 9: Skud 

Øvelsen udføres ved at hundeførerne og hundene befinder sig inden for et større område, 
hvor hundeførerne selv aktiverer sin hund (leg mm.). 

Der afgives derefter 2 skud i en vis afstand fra ovennævnte område. 

Hundene er i line. 

Der bør lægges mærke til, om en hund er skudfølsom eller skudræd. Hvis skudræd tages 
den ud og fjernes, inden skud nr. 2 afgives. 



Point 10, appelpoint 10 

Øvelse 10,: Byttedrift 

Øvelsen udføres ved, at hundeføreren har hunden i løs line og dommeren går ind foran 
hund, således at han står ca. 1 m. foran hund og fører. 

På et tidspunkt og uden at der bliver sagt noget, begynder dommeren at aktivere en 
”fiskestang”, bidepølse i snor eller lign. bytte. 

Kort tid efter får hunden sit bid, herefter tildeles hunden lettere ”markering” med en stok. 

Der ses på hundens udstråling såsom halsgivning, hale, kropssprog, om hunden synes, at 
”dette er bare skægt”. 

Der fratrækkes point, hvis hunden ikke selvstændigt begynder jagten på byttet, den ikke vil 
holde byttet i munden eller negativ udstråling. 
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