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Unghunde test ÅcH. 

 

H = hund.  F = fører. 

Lineføring. 

H&F gør sig klar ved startmarkeringen. 

Øvelsen kommanderes af dommeren. 

Øvelsen sluttes ved dommerens tak. 

Der må roses og gives godbidder. 

 

Stå.  (Øvelsen kan laves med line- karakter 0 til 7 og uden line- karakter 0 til 10) 

H&F gør sig klar ved startmarkering. 

Efter en kort pause går H&F til ståmarkeringen og F kommanderer ”stå”. 

Når H står går F til ventemarkering og venter 5 sek. 

Efter tegn fra dommeren går F ind til H og stiller sig på hundens højre side. 

Efter en kort pause kommandere F plads. 

Når dommeren siger tak må linen sættes på H. 

Der må roses og gives godbidder. 

 

Sid. (Øvelsen kan laves med line- karakter 0 til 7 og uden line- karakter 0 til 10) 

H&F gør sig klar ved startmarkering. 

Efter en kort pause går H&F til sidmarkeringen og F kommanderer ”sid”. 

Når H sid’er går F til ventemarkering og venter 5 sek. 

Efter tegn fra dommeren går F ind til H og stiller sig på hundens højre side. 

Efter en kort pause kommandere F plads. 

Når dommeren siger tak må linen sættes på H. 

Der må roses og gives godbidder. 
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Dæk. (Øvelsen kan laves med line- karakter 0 til 7 og uden line- karakter 0 til 10) 

H&F gør sig klar ved startmarkering. 

Efter en kort pause kommanderer F ”dæk”. 

Når H dæk’er går F til ventemarkering og venter 10 sek. 

Efter tegn fra dommeren går F ind til H og stiller sig på hundens højre side. 

Efter en kort pause kommandere F plads. 

Når dommeren siger tak må linen sættes på H. 

Der må roses og gives godbidder. 

 

Indkald. (Øvelsen kan laves med line- karakter 0 til 7 og uden line- karakter 0 til 10) 

Dommer holder H. 

F går ud til markering og gør front mod dommeren. 

På tegn fra dommer kalder F på H. 

Hund løber ud til F og skal sidde foran F. 

Når dommeren siger tak må linen sættes på H. 

Der må roses og gives godbidder. 

 

Samarbejde. Dommeren ser på følgende: 

Har F en god kontakt med H. (ser H op på F) 

Er H glad og villig til at udføre øvelserne. 

F støtter H med ekstra kommando, hvis nødvendigt, opmuntrer H under øvelserne. 

F roser H når den har gjort noget rigtigt. 

Samarbejdet mellem H og F skal altid være til glæde for begge parter. 
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                                    Lineføring 

  


