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Kursusprogram 
 

Navn: Hverdags lydigheds træning (HLT) 

 

Formål: En glad familie hund med masser af kontakt og samarbejde mellem hund og ejer i et for-

styrrende miljø. 

 

Antal gange: dette bestemmer kredsen 

 

Alder: minimum 6 måneder 

 

• Niveauer: bronze, sølv og guld  

• kan træne/følge på samme hold 

• efter 3 x gange guld bestået → diamant/elite hold 

• 15 øvelser, hvor en af dem er et tricks (der er 3 at vælge i mellem) 

• 10 til prøve 

• 1 af dem et tricks  

 

Hvor: træningen og prøven kommer til at forgå i byen, villaveje og træningspladsen, alt inden for 

lovens rammer. Den primære træning skal forgå i byen (forstyrrende miljø), da dette er formålet 

med kursusprogrammet. 
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Regler for prøven 
 

Alle øvelser kan maksimum give 10 point. Bedømmeren kan uddele 5-10 point pr. øvelse. For at 

bestå en øvelse, skal minimumskravet opfyldes (se vejledning).   

Prøve skal være frivilligt – tilmelding skal ske via af hundeweb, hvor resultaterne også registreres. 

Bedømmelsen sker via et pointsystem 

Hvor skal prøven forgå: i byen, villa veje og træningspladsen, alt inden for lovens rammer. 

En godkendt bedømmer (se under bedømmer)  

En prøveleder (se under prøveleder) 

Bedømmeren bestemmer hvilken af 9 ud af 12 øvelser, som kursisterne skal op i. Kursisterne har 

selv valgt et trick de vil vise/gå op i. De udvalgte øvelser skal offentliggøres på selve prøve dagen. 

Prisen: 100 kr. for kursister på HLT i den arrangerende kreds, ellers er prisen 400 kr. 

Aldersgrænsen: 10 mdr. 

Det er kun DKK´s kredse der kan arrangere prøver 

3 x bestået guld → champion titel (HLT champion) 

Der udleveres diplomer for bestået I alle klasser. Arrangøren kan vælge at uddele deltagerdiplom 

til ikke beståede på dagen. 

 

Bedømmer 
Til prøven skal der være en godkendt bedømmer, som skal kunne findes på en åben liste, hvor 

alle bedømmer kan findes. På denne måde vil det blive nemmere at finde bedømmer til prøverne. 

For at kunne bedømme på HLT, skal man have gennemført DKK`s HLT bedømmer kursus, som 

er et 1.dagskursus, hvor alle øvelser (bronze, sølv og guld), samt pointsystemet gennemgås. 

Det er ALTID bedømmeren vurdering, der er gældende, for at prøven kan gennemføres sikkert og 

uden at være til gene og på et tilfredsstillende niveau  

Bedømmerens kendelse er inappellabel. 

 

Prøveleder 
Prøvelederen kan være instruktøren for holdet eller en frivillig, der er udpeget af den arrangerende 

kreds.  

Prøvelederen har ansvaret for planlægning af prøven, så den kan gennemføres forsvarligt og 

uden at være generende på omgivelserne.   

 

Klager 
Klager Eventuelle klager skal rettes til udstillingsledelsen på prøvelederen. Skriftlige klager skal 

ledsages af et klagegebyr på kr. 500,-, som tilbagebetales til klageren, såfremt denne får medhold 

i sin klage. Får klageren ikke medhold i klagen, tilfalder gebyret den arrangerende klub. prøvele-

delsens afgørelse kan indbringes for den arrangerende klubs bestyrelse. Klager modtaget senere 

end på prøvedagen behandles ikke. 
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Betingelser  
Hverdags lydigheds træning (HLT) er opdelt i 3 niveauer - bronze, sølv og guld. Både hund og ejer 

skal sammen have erhvervet eksempelvis Bronze niveau før de kan aflægge prøven ved Sølv ni-

veau osv. Der udleveres et diplom, når prøven er bestået. 

Alle lovlige hunde kan deltage - ingen hunde er for gamle - blot skal vaccination, forsikring og 

medlemskab af DKK være i orden. Kredsen der afholder arrangementet, sørger for at disse forma-

lia er i orden. 

Føreren skal fremstå som en rolig og sikker leder for hunden under hele testforløbet. Hunden skal 

ligeledes være rolig og afbalanceret. Enhver form for truende adfærd eller udtalt ængstelig ad-

færd, er uacceptabel. Udviser hunden sådan adfærd, skal hund og fører ikke godkendes på da-

gen, men motiveres til at træne yderligere, før de igen kan gå op til prøven. 

I testsammenhæng lægges der meget stor vægt på førerens evne til at motivere sin hund, og at 

hunden er tryg ved føreren og viser samarbejdsglæde. Der lægges ligeledes stor vægt på føre-

rens evne til forudse situationer, og håndtere hunden hensigtsmæssigt - med forståelse for sit an-

svar over for hund, naboer og samfundet generelt. 

Bemærk! Hund og fører skal også optræde hensynsfuldt i forhold til deres omgivelser før, under 

og efter "køreprøven". Hvis hunden laver udfald mod mennesker eller hunde, eller på anden vis 

agerer på en måde, som ikke er i overensstemmelse med testmomenterne, Kan præmieringen til-

bageholdes, også selvom dette observeres uden for den egentlige test. 

Hverdags lydigheds prøverne skal adskille sig fra anden ”familiehundetræning”. HLT prøverne skal 

inden for loves rammer afholdes på offentlige steder og ikke på træningspladsen. Det er naturlig-

vis arrangørens opgave at sikre, at prøverne afholdes på hensigtsmæssige steder og på pas-

sende afstand af farlig trafik mm. De prøvemomenter der ikke indeholder ”miljø elementer” (eks. 

teori og håndtering, soignering mm), må gerne afvikles på træningspladsen. 

Hund og fører kan testes alene og/eller i grupper. Hund og fører skal opnå et passende pointtal for 

at bestå det pågældende niveau. Der er her tale om tre helt elementære prøve niveauer, som skal 

gennemføres overbevisende, for at de bliver meningsfyldte, og præmieringen opfattes som tro-

værdigt. 

 

Arrangør/Deltagerberettigede/doping etc. 
Der henvises til de generelle bestemmelser for afholdelse af udstillinger og prøver i Danmark:  

https://www.dkk.dk/uploads/documents/Om-DKK/Regler-instrukser/Generelle-bestemmelser-for-

afholdelse-af-udstillinger-og-pr%C3%B8ver-i-Danmark.pdf 

 

Tilmelding  
En hund skal tilmeldes i god tid før en prøves afholdelse. Tilmeldinger til HLT på DKK-arrange-

menter skal ske på www.hundeweb.dk. Ejerskifte af en hund samt eventuel adresseændring skal 

være registreret i DKK før anmeldelse til en prøve. I modsat fald kan hunden nægtes deltagelse. 

Til HLT arrangementer er der 1 tilmeldelsesfrist til standard gebyr. Der lukkes dog for tilmeldinger, 

når det maximale antal mulige hunde er nået.  

 

https://www.dkk.dk/uploads/documents/Om-DKK/Regler-instrukser/Generelle-bestemmelser-for-afholdelse-af-udstillinger-og-pr%C3%B8ver-i-Danmark.pdf
https://www.dkk.dk/uploads/documents/Om-DKK/Regler-instrukser/Generelle-bestemmelser-for-afholdelse-af-udstillinger-og-pr%C3%B8ver-i-Danmark.pdf
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Framelding  
Framelding skal ske skriftligt inden anmeldelsesfristen udløbet. I dette tilfælde tilbagebetales til-

meldingsgebyret. Efter sidste anmeldelsesfrists udløb kan framelding ikke finde sted og hunden 

kan ikke flyttes til en anden prøve. Tilmeldingsgebyret tilbagebetales ikke. 

 

Tilbagebetaling af gebyr  
Tilbagebetaling af det fulde gebyr kan kun finde sted, hvis hunden på grund af sygdom ikke kan 

deltage, hvilket må dokumenteres ved tilsendelse af autoriseret dyrlægeattest senest 3 dage efter, 

prøven er blevet afholdt.  

 

Ankomst - indgangskontrol   
Kun anmeldte hunde har adgang til et arrangement. Der skal medbringes vaccinationsattest samt 

nummerskilt. Endvidere drikke- og madskål, samt vand skal man selv medbringe.  

Ved championat skal medbringes dokumentation for tidligere opnåede resultater. 

En hund kan udelukkes/diskvalificeres 
A) hvis den efter dommerens skøn er uegnet til deltagelse på grund af dårlig kondition  

B) fysiske eller psykiske handicaps  

C) aggressivitet over for dommeren, prøveledere, hjælpere, andre hunde eller deres førere m.fl. 

på eller udenfor prøvearealet!  

D) udpræget nervøsitet - eller  

E) hvis udførelse af øvelserne / gennemløbet efter dommerens skøn vil skade hunden.  

 

En hundefører kan udelukkes/diskvalificeres 
A) - hvis føreren ikke retter sig efter dommerens eller prøveledernes anvisninger samt efter reg-

lerne.  

B) - udøver en efter dommerens skøn unødvendig hårdhed overfor hunden.  

C) - forstyrrer en konkurrent/prøvedeltager eller dennes hund, der er under prøveaflæggelse.  

D) - udviser en efter dommerens skøn utilstedelig opførelse i eller ved ringen.  

E) - afstraffer hunden i eller ved ringen.  

 

Opførsel  
Al utilbørlig kritik af en dommer, nedsættende ytringer om en fungerende dommer såvel som 

usømmelig omgangstone og anden overtrædelse af dette reglement kan medføre fortabelse af ret-

ten til tildelt præmie samt eventuelt udvisning fra prøven. Afgørelse herom træffes af prøveledel-

sen. Prøveledelsen kan indberette hændelsen til DKK’s bestyrelse, som derefter træffer afgørelse 

om, hvorvidt sagen kan betragtes som afsluttet eller skal videregives til disciplinærnævnet til be-

handling i henhold til DKK’s love. Det er den arrangerende kredsbestyrelse, der træffer afgørelse 

om sagen er afsluttet eller den skal videresendes til DKK’s bestyrelse med en indstilling om be-

handling i DKK’s disciplinærnævn. 

 



Side 8 af 23 

Diskvalificering  
Såfremt en hund eller dens fører udelukkes/diskvalificeres, fratages de dagens præmieringer, og 

deltagergebyret tilbagebetales ikke.  

 

Bedømmeren kan fratage en hund tildelte præmieringer/resultater, hvis hunden viser sig aggressiv 

eller udviser anden uønsket adfærd. Hunden tildeles i så fald præmieringsgraden eller prøveka-

rakteren 0. En hund, som to gange får 0 pga. temperamentet, kan af DKK´s bestyrelse fratages 

retten til avl samt retten til at deltage i udstillinger, prøver, konkurrencer m. v.  

 

Hvis en hund bliver diskvalificeres på grund af aggressivitet kan DKK`s Familiehundeudvalg ind-

stille til DKK`s bestyrelse, at hunden idømmes en karantæne på op til 6 mdr. Dette gælder ved før-

stegangsindberetninger.  
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Bronze niveau 
 

Maximum er 110 point, der skal opnås 85 point for at bestå bronze niveau. En bestået øvelse gi-

ver 5-10 point.   

Ud over de nævnte fradrag for øvelserne, har dommeren mulighed for at trække point for førerfejl, 

såsom uhensigtsmæssig godbids belønning, lokning mm.   

 

SAMLE OP EFTER HUNDEN OG KONTROL AF ID 
Hver fører medbringer en eller anden form for Høm-Høm-pose (og skal selvfølgelig benytte den 

om nødvendigt). Hunden skal bære navneskilt, være lovmæssigt forsikret og tilmeldt Dansk Hun-

deregister.  

Hunden skal forholde sig roligt, mens ID-nummeret kontrolleres af bedømmer. 

For at bestå skal hunden acceptere, at ID-nummeret scannes.  

Max. point for øvelsen er 10. Der skal opnås 5 point for at bestå. For at bestå, skal Høm-Høm po-

ser, navneskilt, forsikring, Dansk Hunderegister samt chipmærkning være i orden. Hvis 1 af disse 

kriterier ikke er opfyldt, der gives 0 point, og man mister øvelsen. 

Hvis hunden trækker sig, eller er meget utryg og ikke accepterer, at der bliver kikket navneskilt og 

scannet, trækkes der 2 point pr. forsøg. Ved tvang gives 0 point.  

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando. 

 

HALSBÅND OG LINE 
Det er vigtigt, at halsbånd og line passer til hunden, og at føreren er i stand til at sætte det korrekt 

på hunden. Vær opmærksom på, at hunden ikke kan trække sig ud af halsbåndet. Der må kun an-

vendes halsbånd (uden pigge) eller fast sele. Der må IKKE benyttes kvælerhalsbånd, Halsbånd 

med stop der ikke generer hunden, kan anvendes. Hunden skal forholde sig roligt, mens man på-

sætter både halsbånd/sele samt line. 

For at bestå skal hunden acceptere at halsbånd/line tages af for derefter at påsættes. 

Max. point for øvelsen er 10. Der skal opnås 5 point for at bestå øvelsen. 

Hvis hunden trækker sig, eller er utryg og ikke vil acceptere, at halsbånd/sele aftages og påsæt-

tes, mister man 2 point pr. forsøg.  Ved tvang gives 0 point 

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando. 

 

FØLGER I LØS LINE 
Hunden følger fører i slap line i klappeafstand. Fører må ikke rykke i linen. Det skal vises, at hun-

den kan følge fører på både højre og venstre side. Der lægges vægt på, at fører forstår at moti-

vere hunden. Der må belønnes med godbidder enkelte gange undervejs. Følget skal være mini-

mum 100 meter 

Max. point for øvelsen er 10. Der skal opnås 5 point for at bestå øvelsen.  

1 gang linen er stram mister man 1 point, 2 gang 2 point, 3 gang 3 point. Følget skal være på mini-

mum 100 meter. Der må ikke lokkes med bold, legetøj, godbidder, hånden i lommen i længere tid, 

skralde med godbidsposer og lignende. For dette mister man 2 point pr. gang. Vedvarende lokning 
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giver 0 point. Markerer hunden op af skilte, lygtepæle mv. mister man øvelsen og der gives 0 po-

int. 

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando.  

 

VENTE VED F.EKS. DØR/HAVELÅGE 
Hunden, der er i line, skal vente, mens fører åbner dør/havelåge. Der sikres, at der er fri bane, 

ører og hund går igennem, og hunden venter derefter roligt, mens dør/havelåge bliver lukket. 

For at bestå, må hunden ikke gå gennem dør/havelåge før fører.  

Max. point for øvelsen er 10. Der skal opnås 5 point for at bestå øvelsen.  

Hvis hunden ikke roligt venter på, at fører åbner lågen og kikker efter fri bane, mister man 2 point. Glemmer 

fører at sikre fri bane, mister man 2 point, og hvis hunden ikke roligt venter, mens lågen lukkes, mister man 

2 point. Ved stram line gives 0 point. Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando. 

 

FORBLIVE PÅ STEDET I LINE 
Hunden kommanderes i enten sit, stå eller dæk.  

Linen lægges ved hunden (ikke på hunden). Fører går mindst 3 meter væk fra hund, der skal for-

holde sig i ro i 30 sekunder, efter fører er kommet på afstand. Herefter går fører retur til hunden og 

samler linen op. Et enkelt stillingsskift kan accepteres. Øvelsen udføres med 1 hund ad gangen. 

For at bestå må hunden ikke rykke sig mere end en kropslængde, blive på stedet i 15 sekunder. 

Max. point for øvelsen er 10. Der skal opnås 5 point for at bestå øvelsen.  

Når hunden har været i den indtagne position i 15 sekunder, er øvelsen bestået, og der gives 5 

point. For hvert 3. sekund op til 30 sekunder gives der 1 point. Skifter hunden position inden øvel-

sen er afsluttet, betragtes det som et stillingsskifte. Ved stillingskifte 2 eller mere, kan øvelsen ikke 

bestås. 

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando. 

 

IND OG UD AF KØRETØJ 
Øvelsen starter med, at hund og fører venter ved bil, cykelkurv, anhænger eller lignende transport-

facilitet.  

Ved indstigning skal hunden forholde sig i ro ved siden af ejeren, mens denne gør køretøjet klar til 

indstigning. Herefter skal hunden acceptere at blive håndteret, så den er forsvarligt installeret i kø-

retøjet. Enten går hunden selv ind i køretøjet, eller den løftes ind. I køretøjet venter hunden 10-15 

sekunder inden udstigning. 

Ved udstigning venter hunden roligt på, at køretøjet bliver åbnet, og forholder sig i ro, indtil den får 

påsat line, og der er fri bane for udstigning. 

Vi anbefaler at hunden sidder i bur eller sele. 

Max. point for øvelsen er 10. Der skal opnås 5 point for at bestå øvelsen.  

Hvis hunden ikke roligt venter på føreren ved døren til køretøjet, mister man 2 point. Hunden skal 

vente på, at føreren enten giver signal eller løfter hunden ind i køretøjet, ellers mister man 2 point. 

Hunden venter roligt, mens døren lukkes ellers mister man 2 point.  Der bedømmes på samme 

måde, når hunden skal ud igen. 

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando. 
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DAGLIG SOIGNERING 
Hunden skal roligt acceptere, at fører kigger tænder, bid samt højre og venstre side, kikker alle 4 

trædepuder, poter og negle samt kikker og lugter til begge ører.  

Max. point for øvelsen er 10. Der skal opnås 7 point for at bestå øvelsen.  

Det er vigtigt, at hunden er tryg ved situationen. Eller skal øvelsen stoppes, og der gives 0 point. 

For at opnå 7 point, skal fører kunne fremvise hundens bid samt begge sider af tandsættet. Der 

gives yderligere 1 point for ører og 2 point for poter.  

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando. 

 

INDKALD 
Linen tages af hunden, og fører skal kunne kalde hunden til sig på 5-10 meters afstand. Hunden 

skal blot komme glad hen til fører og roligt afvente at linen påsættes - ikke nødvendigvis indtage 

nogen position. Hunden kan evt. holdes af en hjælper, mens fører går væk. Øvelsen afsluttes, når 

hunden igen er i line. 

For at bestå skal hunden, uden omveje, komme hen til fører.  

Max. point for øvelsen er 10. Der skal opnås 5 point for at bestå øvelsen.  

Hvis hund stopper op, eller har andre svinkeærinder, mister man 1. gang 3 point. 2. gang 2 point, 

og ved ekstra kommandoer mistes der 1 point. Fører må 1. gang bruge ”hundens navn” og ”kom”, 

”plads”, ”her” eller lign. Der må ikke være pause mellem de 2 ord. Efterfølgende ord og kropssprog 

betegnes som ekstra kommando. 

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando. 

 

BLIVE HOLDT AF EN FREMMED 
Hunden bliver holdt af en fremmed, fører går 10-15 meter væk og er i skjul i 10 sekunder. På be-

dømmerens kommando, går fører retur til hunden. Hunden skal blot forholde sig nogenlunde rolig, 

mens fører er væk. Den skal ikke indtage en bestemt position. 

For at bestå skal fører nå at komme i skjul. 

Max. point for øvelsen er 10. Der skal opnås 5 point for at bestå øvelsen. 

For hvert 2. sekund føreren er i skjul, gives der 2 point. Er hunden meget urolig, når føreren går 

tilbage til hunden, mister man 5 point. Bedømmer eller en anden fremmed holder hunden under 

hele øvelsen (må ikke være medkursist eller instruktør). 

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando. 

 

ANSVAR OG PLIGTER SOM HUNDEEJER 
Fører besvarer 15 relevante spørgsmål enten skriftligt eller mundtligt om hundeejerens ansvar og 

pligter i dagligdagen, hvoraf minimum 10 skal besvares korrekt for at bestå øvelsen, hvilket giver 5 

point. 

Max. point for øvelsen er 10. Der skal besvares 10 rigtige spørgsmål for at bestå øvelsen. 

Der gives point 1 point pr. efterfølgende rigtig besvaret spørgsmål. 
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HILSE KONTROLLERET PÅ MENNESKER 
En venlig fremmed person hilser først på fører (afstand 1 meter) og derefter på hunden. Hunden 

må IKKE må hoppe op ad den fremmede. Fører skal kunne bremse hund med stemmen, hvis den 

viser tegn på at ville hoppe op. 

For at bestå skal hunden acceptere, at bedømmeren hilser på fører. 

Max. point for øvelsen er 10. Der skal opnås 10 point for at bestå øvelsen. 

Linen må ikke være stram, og hunden må ikke hoppe op. Føreren må gerne sætte hunden af eller 

på anden måde aflede hunden. 

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando. 

 

SØG 
7 beholdere stilles på en række, der vil være godbidder i de 5.  

Hund og fører skal udpege de 5 rigtige beholdere. 

Fører medbringer selv godbidder. 

Max. point er 10. for at bestå øvelsen kræves minimum 6 point.  

Der gives 2 point pr. rigtig markering fra fører. Der må belønnes efter hver markering.  

Bedømmer siger rigtigt eller forkert, når der markeres for beholder. Der trækkes ikke point for fejl-

markering. 

Hvis hunden er voldsom, leger og lign. med beholderne, stoppes øvelsen og der tildeles de op-

tjente point. 

Øvelsen stopper efter 60 sec.  

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando. 

 

TRICKS 
3 forskellige, heraf vælger hundeføreren ét af nedenstående tricks på dagen 

 

A: Slalom mellem ben. 

Hund skal gå slalom mellem ejers ben, mens ejer går 5 skridt fremad. 

Øvelsen starter og slutter med hunden i line. 

For at bestå skal hunden blive ved fører og gå direkte mellem førers ben 1 gang. (1. skridt.) 

Max. point for øvelsen er 10. Der skal opnås 6 point for at bestå øvelsen. 

Der gives 6 point for første slalomskridt  

Der gives 1 point pr. slalom skridt  

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando. 
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B: Hente genstand (rydde op). 
Der placeres 1 genstand (som fører selv medbringer) sammen med 2 andre genstande på ca. 3 

meters afstand. Hund skal på kommando hente den medbragte genstand, og lægge genstanden i 

en kurv/kasse. Kurven/kassen medbringes også af føreren selv. 

For at bestå skal hunden samle den medbragte genstand op. 

Max. point for øvelsen er 10. For at bestå øvelsen kræver det, at hund samler den medbragte gen-

stand op, hvilket giver 5 point. Der gives yderligere 5 point for at lægge genstanden i kurven/kas-

sen. Lægges der forkert genstand i kurven/kassen, gives der gives der 1 point. Der er 3 forsøg til 

rådighed. 

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando. 

 

C: RULLE 
Hunden skal på kommandoen vise, at den kan rulle hele vejen rundt. 

For at bestå skal hunden mindst lægge sig på siden. 

Max. point for øvelsen er 10. For at bestå øvelsen kræver det, at hunden lægger sig på siden, hvil-

ket giver 5 point. Der gives yderligere 5 point for at rulle helt rundt. 

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando. 

 

HELHEDSINDTRYK 
Her kan hund og fører belønnes med 1-10 point for samarbejde og motivation.  
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Sølv niveau 
 

Maximum er 110 point, der skal opnås 90 point for at bestå sølv niveau. En bestået øvelse giver 5-

10 point.  

Ud over de nævnte fradrag for øvelsen, har dommeren mulighed for at trække point for førerfejl, 

Såsom uhensigtsmæssig godbids-belønning, lokning mm. 

 

GÅTUR PÅ FORTOV m.v. 
Hund skal følge fører i slap line indenfor klappeafstand - også når fører eksempelvis drejer til si-

den og vender om. Der standses ved fortovskant, hvor hunden roligt skal afvente, til fører krydser 

vejen til det modsatte fortov. På turen skal hunden roligt acceptere og møde forstyrrelser fra f.eks. 

cyklister, mennesker, andre hunde, kørestole, barnevogne, kondiløbere, paraply osv. Der må kun 

gives godbidder før og efter gå turen, samt ved standsning ved fortov. Følget er på mindst 100 

meter. 

Max. point for øvelsen er 10. Der skal opnås 5 point for at bestå øvelsen. 1. gang linen er stram, 

mister man 2 point, 2. gang 2 point, 3. gang 1 point. Følget skal være på min. 100 meter, og der 

skal passeres modgående hunde og førere. Der må ikke lokkes med bold, legetøj, godbidder, hån-

den i lommen i længere tid, skralde med godbids poser og lign. For dette mister man 2 point pr. 

gang. Vedvarende lokning giver 0 point 

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando. 

 

INDKALD 
Linen tages af hunden, og den skal blive på stedet. Fører går mindst 10 meter fra hunden og kal-

der den til sig. Hunden skal komme direkte hen til fører, og der afsluttes med, at hunden forholder 

sig roligt tæt ved fører. Når hunden er helt i ro, sættes linen på igen. Hunden skal sættes eller 

dækkes af, når fører går væk fra hunden. 

For at bestå må hunden ikke forlade sin position, inden fører giver signal. 

Max. point for øvelsen er 10. Der skal opnås 5 point for at bestå øvelsen. Hvis hund stopper op 

eller har andre svinkeærinder, mistes der 1. gang 3 point. 2. gang 3 point. Ved ekstra komman-

doer mister man 1 point. pr. kommando. Fører må 1 gang bruge ”hundens navn” og ”kom”, 

”plads”, ”her” eller lignende. Der må ikke være pause mellem de 2 ord. Efterfølgende ord og krops-

sprog betegnes som ekstra kommando. 

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando. 
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FORBLIVE PÅ STEDET I LINE 
Linen tages af hunden og kommanderes i ”dæk”, ”sit” eller ”stå” position. Fører går mindst 6 meter 

væk fra hunden, der skal forblive på stedet i samme position i 1 minut. Herefter går fører retur til 

hunden og sætter linen på.  Øvelsen laves i grupper på 2-3 hunde. 

Øvelsen laves i grupper på 2-3 hunde. 

For at bestå skal hunden blive i positionen i 30 sekunder. 

Max. point for øvelsen er 10. Der skal opnås 5 point for at bestå øvelsen. Når hunden har været i 

den indtagne position i 30 sekunder, gives der 5 point, for hvert 6. sekund op til 60 sekunder gives 

der 1 point. Hvis en hund rejser sig og forstyrrer de andre hunde, gives 0 point, og de hunde, som 

bliver forstyrret, har ret til et nyt forsøg.  

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando. 

 

FØLGE FØRER VÆK FRA FORSTYRRELSER   
Fører går med hunden - i slap line - ind i en gruppe af 4-6 personer, der bevæger sig rundt. Når 

fører forlader gruppen, skal hunden følge sin fører. Ca. 15 meter borte fra gruppen stopper fører 

og hund. 

For at bestå må hunden ikke tage kontakt til gruppen af mennesker eller komme udenfor klappeaf-

stand. 

Max. point for øvelsen er 10. Der skal opnås 5 point for at bestå øvelsen. Kommer hunden udenfor 

klappeafstand mister man 2 point pr gang. Søger hunden kontakt til menneskerne i gruppen, mi-

stes der 2 point pr. gang. Hopper hunden op af et menneske i gruppen, gives der 0 point. 

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando. 

 

IKKE TIGGE 
Fører tager mad frem og spiser, mens hund er tæt ved i slap line. Hunden må ikke udvise anmas-

sende tigge-adfærd eller stjæle af maden. Hunden må gerne kigge på fører og maden, den må 

gerne savle lidt. 

For at bestå skal hunden acceptere, at fører tager mad frem og spiser. 

Max. point for øvelsen er 10. Der skal opnås 10 point for at bestå øvelsen. 

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando. 

 

EFTERLADE HUNDEN 
Hunden bindes af i en max. 2 m lang line, og fører går ud af syne i 30 sek. Hunden skal roligt af-

vente, at fører kommer retur. Hunden må ikke hyle, gø eller lignende eller være generende for om-

givelserne. 

For at bestå skal hunden være rolig, mens fører er ude af syne i 15 sekunder. 

Max. point for øvelsen er 10. Der skal opnås 5 point for at bestå øvelsen. For hvert 3. sekund føre-

ren er i skjul, gives der 1. point. Er hunden meget urolig, når føreren går tilbage til hunden, mister 

man 5 point. 

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando. 
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OMGÆNGELIGHED VED MAD  
Hunden skal roligt afvente at fører tage noget spiseligt frem, og sætter det til hunden. Hunden må 

først tage det spiselige efter 3-5 sekunder, når føreren giver tilladelse til den må spise. Hunden 

skal ligeledes acceptere, at fører på et tidspunkt roligt tager det spiselige fra den. Fører skal kunne 

kontrollere hunden alene ved brug af kropssprog og stemme. Føreren skal selv medbringe det spi-

selige. 

For at bestå, skal hele øvelsen gennemføres, og hunden skal spise af det medbragte. 

Max. point er 10. Der skal opnås 10 point for at bestå øvelsen.  

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando. 

 

POTETARGET 
Fører sender hunden hen til et target, som er placeret 5 meter fra føreren. Hunden skal stille sig 

på target med begge forpoter og vente, indtil fører kommer hen til hund og sætter linen på. Fører 

medbringer selv et passende target. 

For at bestå skal hunden gå hen og stå på target med mindst en forpote, og vente på at føreren 

kommer hen og sætter linen på hunden.  

Max. point for øvelsen er 10. Der skal opnås 5 point for at bestå øvelsen.  

1 pote på target giver 5 point, 2 poter på target giver 10 point, forlader hunden target, inden øvel-

sen er afsluttet, gives der 0 point. 

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando. 

 

POSITION PÅ AFSTAND 
Fører tager linen af hunden, får hunden til at blive på stedet, og går 3 meter væk. Positionen er 

valgfri. Herfra skal hunden skifte position 1 gang, fører går herefter tilbage til hunden, og påsætter 

linen. Hvilken position føreren vil benytte, oplyses til dommeren, inden øvelsen starter. Hunden må 

rykke sig en kropslængde. 

For at bestå skal fører kunne gå 3 meter væk fra hunden. og 5 point for stillingsskiftet på første 

kommando. 

Max. point for øvelsen er 10. Der skal opnås 5 point for at bestå øvelsen. Der trækkes 2 point pr. 

ekstra kommando. 

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando. 

 

UNDERSØGELSE AF EN FREMMED 
Hunden holdes i linen af fører, der gerne må støtte hunden. Hunden skal forholde sig roligt, mens 

en venlig fremmed grundigt undersøger hundens tænder, øjne, ører, poter og krop (mave). Hun-

den skal blot forholde sig roligt, mens ”undersøgelsen” finder sted. 

For at bestå skal hunden acceptere, at en fremmed berører den  

Max. point for øvelsen er 10. Der skal opnås 5 point for at bestå øvelsen. For at opnå 5 point kræ-

ves det, at hunden roligt accepterer at den fremmede berører hunden. Der gives efterfølgende 1 

point for henholdsvis tandvisning, øjne, ører, poter og krop (mave). 

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando. 
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ANSVAR OG PLIGT SOM HUNDEEJER 
Fører besvarer 15 relevante spørgsmål, enten mundtligt eller skriftligt, om hundeejerens ansvar og 

pligter i dagligdagen, hvoraf minimum 10 skal besvares korrekt for at bestå øvelsen, hvilket giver 5 

point. 

Max. point for øvelsen er 10. Der skal besvares 10 rigtige spørgsmål for at bestå øvelsen 

Der gives point 1 point pr. efterfølgende rigtig besvaret spørgsmål. 

 

SØG 
10 beholdere stilles på en række, der vil være godbidder i de 5 beholdere. Hund og fører skal ud-

pege de 5 rigtige beholdere. Føreren medbringer selv godbidder.  

Max. point er 10. Der skal opnås 6 point for at bestå øvelsen.  

Der gives 2 point pr. rigtig markering fra fører. 

Man mister 1 point pr. fejl markering fra fører, 

Bedømmer siger rigtigt eller forkert, når der markeres for beholder. 

Der må belønnes efter hver rigtig markering. 

Hvis hunden er voldsom, leger eller lignende med beholderne, stoppes øvelsen og der gives 0 po-

int. 

Hunden skal tydeligt markere de rigtige beholdere. 

Øvelsen stopper efter 60 sekunder.  

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando. 

 

TRICKS 
3 forskellige, her vælger hundeføreren et af nedenstående tricks på dagen. 

 

Slalom mellem ben 

Hund skal gå slalom mellem førers ben, mens fører går 6 skridt forlæns og 6 skridt baglæns. 

Øvelsen starter og slutter med hunden i line. 

For at bestå, skal hunden blive ved fører og gå slalom mindst 3 skridt.  

Max. point for øvelsen er 10. Der skal opnås 5 point for at bestå øvelsen. Der gives 0,5 point pr. 

ekstra skridt.  

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando. 
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High five.  

Hunden løfter hhv. højre og venstre pote, dommeren bestemmer rækkefølgen. Hunden skal ud-

føre ilt 2 løft med hver pote. 

For at bestå skal hunden minimum løfte 1 pote. 

Max. point for øvelsen er 10. Der skal opnås 5 point for at bestå øvelsen. Der gives 2 point pr. 

ekstra pote udover den første. 

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando. 

 

Rydde op 

Der placeres 2 genstande, som føreren medbringer, sammen med 3 andre på ca. 3 meters af-

stand.  Hunden skal på kommando hente de 2 genstande og lægge i en kurv/kasse. Kurven/kas-

sen medbringes også af føreren selv. Bedømmeren bestemmer rækkefølgen. 

For at bestå skal hunden samle den første ting op. 

 Max. point for øvelsen er 10. Der skal opnås 5 point for at bestå øvelsen.  

Der gives 5 point for at samle den første af de to medbragte genstande, der lægges i kurv/kasse, 

der gives yderlige 5 point for den anden genstand. Lægges der forkert genstand i kasse, gives der 

1 point. Der er 3 forsøg til rådighed.  

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando. 

 

HELHEDS INDTRYK 
Her kan hund og fører belønnes med 1-10 point for samarbejde og motivation. 

Der kan gives fra 1-10 point 
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Guld niveau 

 

Maximum er 110 point, der skal opnås og det kræver minimum 95 point for at bestå guldniveau. 

En bestået øvelse giver 5-10 point.   

Ud over de nævnte fradrag for øvelserne, har dommeren mulighed for at trække point for førerfejl, 

såsom uhensigtsmæssig godbidsbelønning, lokning mm. 

 

GÅTUR PÅ FORTOV mv. I VARIERET TEMPO 
Hunden følger fører i løs line i klappeafstand på begge sider - også når fører skifter retning og 

tempo. Der standses ved fortovskant, hvor hunden roligt skal afvente førers tilladelse, før hund og 

fører går over gaden til det modsatte fortov. På turen skal hunden acceptere forstyrrelser fra f.eks. 

andre hunde, cyklister, børn og/eller voksne, kørestole, barnevogne, kondiløbere osv. 

Der må kun gives godbidder før og efter gåturen.  

For at bestå må der ikke være stram line. 

Max. point for øvelsen er 10. Der skal opnås 5 point for at bestå øvelsen. 1. gang linen er stram, 

mister man 2 point, 2. gang 2 point, 3 gang 1 point. Følget skal være på minimum 150 meter, og 

der skal passeres modgående hunde og førere. Der må ikke lokkes med bold, legetøj, godbidder, 

hånden i lommen i længere tid, skralde med godbidsposer og lignende. Man mister 2 point pr. 

gang. Vedvarende lokning giver 0 point. 

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando. 

 

INDKALD UDEN LINE OG FØLGE 
Fører tager linen af hunden der kommanderes i sit eller dæk, og går mindst 10 meter væk fra hun-

den. På bedømmes signal, kalder fører hunden til sig. Der afsluttes med at hunden, der ikke er i 

line men er under kontrol, skal følge sin fører indenfor klappeafstand, over en afstand på ca. 15 

meter. Der skiftes retning minimum 2 gange. Bedømmer dirigerer fører. 

For at bestå skal hunden blive i positionen, til fører kalder. 

Max. point for øvelsen er 10. Der skal opnås 5 point for at bestå øvelsen. Hvis hund stopper op 

eller har andre svinkeærinder mistes der 1. gang 3 point. 2. gang 3 point. Ved ekstra kommandoer 

mister man 1 point. 

Fører må 1. gang bruge ”hundens navn” og ”kom”, ”plads”, ”her” eller lignende”. Der må ikke være 

pause mellem de 2 ord. Efterfølgende ord og kropssprog betegnes som ekstra kommando. Kom-

mer hunden under følget udenfor klappeafstand, mister man 5 point. Der må ikke lokkes med bold, 

legetøj, godbidder, hånden i lommen i længere tid, skralde med godbids poser og lignende. Man 

mister 2 point pr. gang. Vedvarende lokning giver 0. point. 

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando. 
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FORBLIVE PÅ STEDET UDEN LINE 
Fører tager linen af hunden der dækkes af. Fører går mindst 10 meter fra hunden, der skal for-

holde sig i ro i 1 minut. Tiden starter når fører er kommet på afstand. Efter ca. 30 sekunder går fø-

rer ud af syne i 10 sekunder. Fører går retur til positionen på 10 meters afstand. Efter sammenlagt 

60 sekunder returnerer fører til hunden, og sætter linen på. Bedømmer giver signal for, hvornår de 

enkelte delmomenter begynder.  

Kan laves i grupper af max 3 hunde. 

For at bestå skal hunden blive i positionen i 5 sekunder, hvor fører er ude af syne.  

Max. point for øvelsen er 10.  Der skal opnås 5 point for at bestå øvelsen. Når hunden har været i 

den indtagne position i 5 sekunder, hvor fører er ude af syne, gives der 5 point, for hvert ekstra 5. 

sekund op til 60 sekunder gives der 1 point. Hvis en hund rejser sig og forstyrrer de andre hunde, 

gives 0 point. De hunde, som bliver forstyrret, har ret til et nyt forsøg. 

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando. 

 

SENDE HUNDEN I ”SENG” 
Fører medbringer hundens kurv, tæppe, bur eller lignende som placeres mindst 5 meter fra hund 

og fører. Fører sender hunden der er uden line, frem til ”sengen”, hvor hunden villigt skal gå hen, 

lægge sig og forblive i ro i 10 sek. Fører må give hunden et hjælpesignal 2 gange under øvelsen. 

Fører går derefter til hunden. 

For at bestå skal hunden gå fremad på førerens signal og berøre den medbragte ”seng”, med 

mindst halvdelen af kropslængden.  

Max. point for øvelsen er 10. Der skal opnås 5 point for at bestå øvelsen. For hvert 5. sekund hun-

den er i ro gives der 2. point, der gives 1 point, for at give hunden snor på. 

For hvert ekstra hjælpesignal udover de 2 tilladte, trækkes der men 1 point, pr. signal. 

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando. 

 

STOPPE HUNDEN 
Hunden bevæger sig frit omkring sammen med fører uden line. Når hunden er 15 meter fra føre-

ren, kaldes hunden hjem. Når hunden har en afstand af på 5-8 meter fra fører, stoppes hunden og 

kommanderes i enten sit, stå eller dæk. Fører går derefter til hunden og sætter line på. For at få 

hunden på den rette afstand kan man evt. kaste en godbid eller et stykke legetøj, sætte den af, 

eller dommeren kan holde hunden.  

For at bestå skal hunden bevæge sig mindst 5 meter og stoppes mindst 5 meter fra fører. 

Max. point for øvelsen er 10. Der skal opnås 7 point for at bestå øvelsen. Når hund kommer hen til 

fører og linen er påsat gives der 3 point. 

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando. 

 

SIDESKIFT 
Fører står stille og får sin hund i sit, på venstre side. Derefter går ekvipagen 2 meter frem. Fører 

standser op og skal herefter få hunden i sit på sin højre side. Der må gives kommando ved start, 

stop og sideskift. Alternativt kan der skiftes side under gang. 

For at bestå, skal hunden uden tøven følge sin førers kommando. 
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Max. point for øvelsen er 10. Der skal opnås 5 point for at bestå øvelsen. Hvis hunden uden tø-

ven, følger fører og sætter sig, på venstre side af fører gives der 5 point, hvis hunden uden tøven, 

på kommando sætter sig på højre side gives der yderligere 5 point. Hunden må sidde op til 45 gra-

der skæv i forhold til fører. 

Ekstra kommando er at betragte som tøven.  

At bruge ”hundens navn” og ”kom”, ”plads”, ”her” eller lignende. Er at betragte som en kommando. 

Der må ikke være pause mellem de 2 ord.  

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando.  

 

HUND I POSITION UNDER GANG 
Hund og ejer går følge uden line i klappeafstand. Efter ca. 5 meter sættes hunden af, og fører fort-

sætter ca. 5 meter fremad, samler en genstand op, vender rundt, går forbi hunden, vender rundt 

og tager hunden med videre i følge uden line i klappeafstand. Efter ca. 5 meter stopper føreren, 

hunden sætter sig ved fører og får linen sættes på igen. 

For at bestå, skal hunden blive siddende indtil fører har samlet den udlagte genstand op. 

Max. point for øvelsen er 10. Der skal opnås 5 point for at bestå øvelsen. Der gives 3 point, hvis 

hund bliver siddende, når fører går fra den, ligeledes gives der 3 point, hvis fører kan passere den 

siddende hund. 3 point for at hunde følger fører inden for klappeafstand og 1 point for roligt at 

vente på, at linen påsættes. 

Ved ekstra kommando, mister man 1. point pr. gang 

At bruge ”hundens navn” og ”kom”, ”plads”, ”her” eller lignende. Er at betragte som en kommando. 

Der må ikke være pause mellem de 2 ord.  

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando. 

 

FRIT FØLGE FORBI MAD OG GENSTANDE 
Hunden følger fører uden line i klappeafstand forbi mad og/eller diverse genstande på en distance 

på ca. 10 meter, der skal minimum passeres 3 ting, hvoraf den ene skal være mad. Hund og fører 

går slalom mellem de udlagte ting. Genstandene passeres med en maksimal afstand på 0.5 me-

ter. De 3 genstande placeres med 3 meters afstand.  

For at bestå skal hunden være inden for klappeafstand. 

Max. point for øvelsen er 10. Der skal opnås 5 point for at bestå øvelsen. Man mister 3 point pr. 

berørt genstand og 1 point pr. genstand, hunden viser interesse eller reagerer på. 

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando. 

 

POSITION PÅ AFSTAND 
Fører kommanderer hunden i valgfri position (sit, stå eller dæk) og går 3 meter væk. Herefter skal 

hunden skifte mellem 2 valgfrie positioner og lave i alt 3 positionsskift. Fører informerer dommeren 

om, hvilke 2 positioner, der vil blive benyttet, inden øvelsen begynder. Når sidste positionsskifte er 

udført, går fører tilbage til hunden og sætter linen på.  

For at bestå må hunden ikke rykke sig længere end kropslængden. 

Max. point for øvelsen er 10. Der skal opnås 5 point for at bestå øvelsen. Der gives 2 point pr. po-

sitionsskifte og 2 point, hvis hunden bliver i den sidste position, indtil linen er påsat. Der gives 
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yderligere 2 point, hvis hunden udfører stillingsskiftene på første kommando. Gives det mere end 

3 kommandoer pr. position, stoppes øvelsen og der tildeles de optjente point. 

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando. 

 

HUND I RO 
Fører sidder ned med hunden på enten højre eller venstre side. Når hunden er helt rolig, passerer 

der først en fremmed person tæt forbi, dernæst en medkursist med hund og til sidst en fremmed 

person på cykel. Den eller de fremmede personer må ikke være medkursist eller instruktør. Fører 

må gerne snakke eller på anden måde berolige hunden. 

For at bestå skal hunden være rolig og acceptere 1 af de 3 passerende. 

Max point for øvelsen er 10. Der skal opnås 5 point for at bestå øvelsen. Man mister 2 point pr. 

gang hunden ikke er rolig, når hund og fører bliver passeret. Hvis der udvises tvang eller hunden 

er utryg, nervøs eller udfarende, standses øvelsen, og der gives 0 point. 

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando. 

 

ANSVAR OG PLIGT SOM HUNDEEJER 
Fører besvarer 15 relevante spørgsmål enten mundtligt eller skriftligt om hundeejerens ansvar og 

pligter i     dagligdagen, hvoraf minimum 10 skal besvares korrekt for at bestå øvelsen, hvilket gi-

ver 5 point. 

Max. point for øvelsen er 10. Der skal besvares 10 rigtige spørgsmål for at bestå øvelsen 

Der gives 1 point pr. efterfølgende rigtig besvaret spørgsmål. 

 

SØG 
10 beholdere stilles i tilfældig orden, ikke på en række. Der vil være godbidder i de 5. Hund og fø-

rer skal udpege de 5 rigtige beholdere. For at bestå skal de 5 beholdere udpeges.  

Fører medbringer selv godbidder  

Max. point for øvelsen er 10. Der skal opnås 6 point for at bestå øvelsen.  

Der gives 2 point pr. rigtig markering fra fører. 

Der trækkes 1 point pr. fejl markering fra fører 

Bedømmer hjælper ikke om markering er rigtig eller forkert 

Der må først belønnes, når øvelsen afsluttes 

Hvis hunden er voldsom, leger eller lignende med beholderne, stoppes øvelsen og der gives 0 po-

int. 

Hunden skal tydeligt markere de rigtige beholdere. 

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando. 

Øvelsen stopper efter 45 sekunder.  

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando 

 

TRICKS 
3 forskellige, heraf vælger hundeføreren ét af nedenstående tricks på dagen. 
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Bakke 

Hunden kan stå foran ejer, og herfra dirigeres hunden til at bakke (rimeligt lige baglæns) mindst 4 

kropslægder. 

For at bestå skal hunden bakke 1 kropslængde hvilket giver 5 point.  For hver efterfølgende krops-

længe gives der 2 point. 

Max. point for øvelsen er 10. Der skal opnås 5 point for at bestå øvelsen.   

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando. 

 

Pray 

Hunden sidder med begge forpoter på førerens arm og tager hovedet ned mellem sine forben og 

under førers arm. 

Det er frivilligt om hunden sidder eller står på bagben 

For at bestå, skal hunden holde positionen i mindst 1 sekund. 

Max. point for øvelsen er 10. Der skal opnås 5 point for at bestå øvelsen.  

Der gives 5 point, hvis øvelsen gennemføres som beskrevet og yderligere 1 point pr. ekstra se-

kund positionen holdes. 

Øvelsen starter og slutter på bedømmerens kommando. 

  

Rydde op 

Der placeres 3 genstande, som føreren medbringer, sammen med 2 andre genstande på ca. 5 

meters afstand. Hund skal på kommando hente de 3 genstande og lægge i en kurv/kasse. Dom-

meren bestemmer, hvilken rækkefølge genstandene skal hentes i. Kurven/kassen medbringes af 

føreren selv.  

For at bestå kræves mindst 5 point  

Max. point for øvelsen er 10. Der skal opnås 5 point for at bestå øvelsen. Der gives 3 point pr. rig-

tig ekstra genstand der samles op og lægges i kurv/kasse. Lægges der en forkert genstand i 

kurv/kasse, gives der 1 point. Der er 3 forsøg til rådighed. 

Øvelsen starter og slutter på dommerens kommando. 

 

HELHEDS INDTRYK 
Her kan hund og fører belønnes med 1-10 point for samarbejde og motivation.  

 


