
 

Startklass 

Följsamhet 

Kommandon: ”Fot” 

Du väljer själv om du vill göra momentet med eller utan koppel. Varje del bör vara 5-10 meter, se 
gärna vår exempel film:  

Utförande: 
Framåt marsch – höger om marsch – vänster om marsch – språngmarsch – vanlig marsch – halt – helt 
om halt 

Inkallning 

Kommandon: ”Stanna kvar” – (hundens namn) + ”hit” 
Utförande: Hunden lämnas i sittande ställning varefter föraren på tävlingsledarens tillsägelse går ca 
15 m rakt fram och gör helt om halt. Innan föraren lämnar hunden får ett ”stanna kvar” kommando 
användas. På tävlingsledarens uppmaning kallas hunden in. 

Sitt under marsch 

Kommandon: ”Fot” – sitt – ”fot” 
Utförande: På tävlingsledarens tillsägelse lämnar föraren och den okopplade hunden startpositionen 
i vanlig marsch. Efter ca 10 meter stannar ekipaget på tävlingsledarens tillsägelse och föraren 
kommenderar hunden till sittande och hunden ska omedelbart sätta sig. Föraren går därefter ett varv 
runt hunden. Avståndet ska vara inom 50 cm från hunden. Föraren fortsätter därefter med hunden i 
fotposition utan att stanna till vid den sittande hundens sida och ekipaget går tillsammans utan 
uppehåll framåt och efter ca 10 m beordras ekipaget att göra halt. 

Apportering 

Kommandon: ”Stanna kvar” – ”apport” –”loss” 
Utförande: Apportbock av trä ska användas och föraren äger rätt att välja storlek. Om den tävlande 
väljer att använda egen godkänd apportbock får den inte vara söndertuggad och ska lämnas över till 
tävlingsledaren innan första momentet börjar. Arrangören tillhandahåller apportbock om man inte 
har med sig egen. Tävlingsledaren beordrar föraren att lämna hunden i sittande ställning, varefter 
föraren beordras lägga ut apportbocken ca 5 meter framför hunden och fortsätter ytterligare ca 8 
meter tills tävlingsledaren ger order om helt om halt. Innan föraren lämnar hunden får ett ”stanna 
kvar” kommando användas. Därefter beordras föraren att kommendera hunden att hämta och sedan 
avlämna apport. Föraren väljer själv om avlämnandet sker framifrån eller vid sidan. Hunden ska inta 
sittande vid avlämnandet. Föraren ska kunna ta emot apport utan att flytta fötterna. Detsamma 
gäller om hunden släpper/tappar föremålet på marken innan avlämnandet 

Fjärrdirigering 

Kommandon: ”Stanna kvar” – ”ligg” och/eller handtecken – ”sitt”  
Utförande: Hunden lämnas sittande. Innan föraren lämnar hunden får ett ”stanna kvar” kommando 
användas. På tävlingsledarens order beger sig föraren ca 5 meter från hunden och gör helt om. Efter 
cirka 3 sekunder på order från tävlingsledaren ska föraren sedan med hjälp av röst och/eller 
handtecken kommendera hunden till liggande. Föraren återgår och sätter upp hunden på 
tävlingsledarens order. 

Hopp över hinder 

Kommandon: ”Stanna kvar” – ”hopp”  
Utförande: Hunden ska lämnas sittande på valfritt avstånd till hindret och föraren beordras ställa upp 
på valfritt avstånd på motsatta sidan i riktning mot hindret. Innan föraren lämnar hunden får ett 
”stanna kvar” kommando användas. På förarens kommando ska hunden hoppa fritt över hindret och 
inta utgångsställning vid föraren. Hindret ska vara täckt och hopphöjden densamma som hundens 
mankhöjd, avrundat till närmaste 5 cm. På begäran av föraren kan höjden sättas högre, dock max 50 
cm.. 


