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Forord
Dette hæfte indeholder dele af de internationale redningshundeprøver (IPO-R), som er udarbejdet
af Federation af Cynologique International (FCI) i samarbejde med Internationale Redningshunde
Organisation (IRO).
Hæftet er koncentreret omkring de discipliner, der afholdes prøver i, i Danmark.
Det vil sige:
 Spor, RH-F A + B
 Rundering, RH-FL A +B
 Ruinsøg, RH-T A + B
Rigtig god fornøjelse
Redningshunden Danmark 2011
Helle Jensen & Ida Bårris
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Disse prøvebestemmelser for redningshunde
• er udarbejdet i samarbejde mellem Redningshunde-kommissionen under FCI (Federation
Cynologique Internationale) og IRO (Internationale Redningshunde organisation) og godkendt af
IRO´s generalforsamling
• erstatter alle IRO´s tidligere prøvebestemmelser for redningshunde.
• er nøje udarbejdet og formuleret på tysk. Ved alle tvivlstilfælde omkring fortolkninger på et andet
sprog, skal fortolkningen ske med udgangspunkt i den tyske version.
• vil være gældende i en 5-årig periode, hvorefter bestemmelserne tages op til review, og hvis
nødvendigt vil de blive ændret/justeret i medfør af erfaringer fra praksis.
• er gældende for alle IRO´s medlemsorganisationer.
Enhver ændring af disse prøvebestemmelser skal foretages på baggrund af fornøden godkendelse
i IRO´s kompetente organer.
Godkendt af IRO´s generalforsamling den 13. -14. april 2011 i Rom, Italien og under IRO delegeret
forsamling den 9. april 2011 i Samoreau, Frankrig

Bestemmelserne er gældende med virkning fra den 1. januar 2012
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Prøvetrin
Den Internationale Prøve Ordning for Redningshunde (IPO-R) er udarbejdet af FCI i samarbejde
med IRO.

IPO-R omfatter følgende grupper og klasser:
Redningshunde Egnethedsprøve - RH-E (ikke indeholdt i denne udgave)
Redningshunde Sporprøve A (RH-F A)
Redningshunde Sporprøve B (RH-F B)
Redningshunde Runderingsprøve A (RH-FL A)
Redningshunde Runderingsprøve B (RH-FL B)
Redningshunde Ruinprøve A (RH-T A)
Redningshunde Ruinprøve B (RH-T B)
Redningshunde Lavineprøve A (RH-L A) (ikke indeholdt i denne udgave)
Redningshunde Lavineprøve B (RH-L B) (ikke indeholdt i denne udgave)
Redningshunde Lavineprøve C (RH-L C) (ikke indeholdt i denne udgave)
Redningshunde Vandredningsprøve A (RH-W A) (ikke indeholdt i denne udgave)
Redningshunde Vandredningsprøve B (RH-W B) (ikke indeholdt i denne udgave)
Redningshunde Vandredningsprøve C (RH-W C) (ikke indeholdt i denne udgave)
En hver hundefører har muligheden for at starte med egnethedsprøve eller en A prøve.
Forudsætningen for at deltage i en B prøve er, at redningshundeteamet (RHT) har bestået en A
prøve i samme disciplin. Hvis hunden ikke består en prøve, kan hunden først starte efter 5 dage i
den samme disciplin.
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Almindelige bestemmelser
Generelle bestemmelser
IPO-R prøverne skal kvalificere hundene til deres specielle anvendelsesområde. Den aflagte prøve
er beviset på en succesfuld uddannelse til redningshund inden for de respektive områder.
Uddannelsen danner basis for hundens anvendelse inden for de ansvarlige nationale
redningsorganisationer.
Hundens anvendelighed i praktisk indsats vurderes og afgøres alene af den redningsorganisation,
hvor hunden er tilknyttet. For at hunden skal kunne anvendes, kan der således også stilles andre
krav; fx yderligere kundskaber hos hundeføreren - radiotelegrafi kurser, fjeldkurser, aldersgrænser
for hund og fører, konditionstest, udrustningsforskrifter, førstehjælpskurser, repetitionskurser og prøver m.v.
Redningshundeprøver kan arrangeres året rundt. Hvis sikkerheden for mennesker og dyr ikke kan
garanteres, må gennemførsel af prøven udsættes til et senere tidspunkt.
Sikkerhedsbestemmelserne skal overholdes.
Det skal være muligt at identificere hunden ved hjælp af tatovering eller mikrochip. Ikke
identificerbare hunde kan beskrives af en dommer inden for den organisation som afholder prøven.
(Hunden skal være tatoveret eller bære mikrochip i Danmark)
Ved IPO-R kan alle hunde deltage - uanset størrelse og race, og uanset om hunden er
stambogsregistreret eller ej.
En hundefører kan på én og samme dag kun deltage i et prøvearrangement, men med flere hunde.
Efter godkendt prøve på trin A i de respektive grupper kan hunden straks - forudsat at alderskravet
til hunden er opfyldt - føres op til prøve i klasse B. En hund kan ikke fremføres af flere hundeførere
ved det samme prøvearrangement. Løbske tæver kan deltage i samtlige prøver, men de skal
holdes adskilt fra øvrige deltagende hunde og føres til prøve sidst i arrangementet.
Syge hunde, og hunde, der mistænkes at være smittebærere, udelukkes fra samtlige prøver og må
ikke medbringes og befinde sig inden for prøveområdet.
Hvis hunden ikke adlyder kommandoer kan dommeren give hundeføreren 3 chancer for at kalde
hunden til sig. Hvis hunden har brug for 2 kommandoer til at udføre en øvelse, så trækkes der 2
point i den øvelse. Hvis hunden ikke lystrer efter 3. kommando, afbrydes prøven. Dommeren
bestemmer om der er tale om en kommando.
Dommeren er berettiget til at afbryde arbejdet, hvis hunden tydeligvis er dårligt forberedt, hunden
ikke udviser arbejdsvillighed, at hundeføreren tydeligvis ikke har kontrol over hunden, eller at
hunden ikke fysisk er i stand til at udfører øvelsen. Dommeren kan give en advarsel ved usportslig
opførsel, eller ved anvendelse af ikke tilladt hjælp. Ved den første advarsel trækkes 5 point, og ved
den anden advarsel afbrydes arbejdet og man får mangelfuld i øvelsen. Ved grov usportslig
opførsel fra hundeføreren eller aggressiv opførsel fra hunden, kan dommeren straks diskvalificere
RHT.

Påvisningsmuligheder
Halsgivning
Ved halsgivning skal hunden tydeligt og retningsbestemt gø af figuranten eller dennes fært, til
hundeføreren kommer frem og afslutter momentet.
Hunden må ikke berøre figuranten, men ved helt skjulte figuranter skal hunden med
retningsbestemt opførsel vise, hvor færten kommer fra.
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Bringsel
Hvis hunden bringer, er det tilladt at bruge et specielt halsbånd, hvor bringslet er fastgjort til.
Halsbåndet skal have en sikkerhedsanordning, så hunden undgår skader. Når hunden har fundet
en figurant, skal den bringe bringslet til hundeføreren. Det forlanges ikke at hunden skal sidde
foran med bringslet. Efter hundeføreren har taget bringslet fra hunden, skal hunden på kommando
fører hundeføreren den direkte vej til figuranten. Hundeføreren skal hele tiden have kontakt med
hunden og hunden kan iføres en line i valgfri længde.

Andre påvisningsmuligheder
Der findes flere forskellige godkendte påvisningstyper, men da disse pt. ikke er godkendt i
Danmark beskrives de ikke her.

Prøvetilladelse
Retten til at arrangere prøve tilkommer de respektive nationale organisationer under FCI eller IRO.
Prøveresultaterne skal anerkendes af samtlige forbund. En prøve må kun gennemføres, hvis
mindst 4 hundeførere deltager.

Prøveorganisation
Prøvelederen er ansvarlig for den organisatoriske del af prøven. Prøvelederen udfører og
overvåger alle nødvendige arbejder fra forberedelse til gennemførelse af prøven, i særdeleshed
med opstillingen af forhindringer til lydighed/færdighed i samarbejde med dommeren.
Prøvelederen skal stå til rådighed for dommeren gennem hele prøven, og det skal meddeles
dommeren mindst 14 dage før, hvem personen er.

Ansvar
For eventuelle ulykker/skader er hundeføreren ansvarlig for sig selv og sin hund under hele
prøven. Hundens ejer er ansvarlig for alle person- og tingskader, som forårsages af hunden.
Hundeejeren skal derfor være forsikret mod alle sådanne tænkelige skader. De anvisninger, som
gives af prøvelederen eller dommeren, accepteres frivilligt af hundeføreren og udføres på egen
risiko. Inden prøven skal gyldig attest, som dokumenterer, at hunden er i besiddelse af de af
myndighederne krævede vaccinationer, forevises på forlangende af prøveleder eller dennes
stedfortræder.

Aldersgrænser
På prøvedagen skal hundens alder mindst være:
Prøver på trin A 18 måneder
Prøver på trin B 20 måneder

Væsenstest
Dommeren iagttager hundens væsen før og under hele prøven. Dommeren har pligt til at afvise
hunden, hvis den viser åbenbare karakterbrister. Karakterbrister skal noteres i hundens
resultathæfte af dommeren.
Væsenstesten omfatter:
a) hundens selvsikkerhed og frimodighed i forhold til fremmede personer.
b) hundens selvsikkerhed og frimodighed under forstyrrelser.
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c) hundens belastnings evne under skærpede vilkår, såsom langvarigt arbejde, flere hunde i
indsats samtidigt, stærk varme eller kulde, støv- og røgudvikling, stærk belastning af lugtindtryk
osv.
d) andre brister i karakteren som skudfølsomhed, svage nerver og dermed sammenhængende
aggressivitet, nervøsitet, frygt o. lign.

Hundeførerens ansvar
Hundeføreren skal rettidigt anmelde sin prøvedeltagelse. Skulle hundeføreren være forhindret i at
indfinde sig til tiden, skal han/hun straks meddele dette til prøvelederen. Hver enkelt hundefører,
som stiller op til en prøve, skal indfinde sig med den udrustning og påklædning, som er
hensigtsmæssig for den pågældende prøvegruppe. Til- og framelding til dommeren sker med
hunden i line og med hunden i grundstilling. Hundeføreren skal rette sig efter dommers og
prøveleders anvisninger.
Hundeføreren har pligt til at fuldføre alle dele af prøven, selv om der i en afdeling, eller et moment
ikke opnås det nødvendige antal point for at bestå prøven.

Tilladte hjælpemidler
Følgende hjælpemidler er tilladt til taktisk hjælp til søgearbejdet:
 Fløjte:
Før prøvens begyndelse skal man vise dommeren fløjtesignalet.
 Markeringsdækken og/eller kædehalsbånd.
Lygter og/eller klokker er tilladt.
 Vand og/eller svamp.

Resultathæfte
Resultathæftet skal være udstedt fra den nationale organisation, og er obligatorisk for hver prøve
deltager. Resultathæftet skal være udstedt af en organisation under FCI-LAO eller IRO-NRO.
Resultathæftet afleveres til prøveleder inden prøven. Prøveresultatet skal noteres i resultathæftet
af prøvelederen, samt kontrolleres og underskrives af dommeren.
Prøven slutter med offentliggørelse af prøveresultater og overrækkelse af resultathæfter.
Hvis man tager hjem inden prøvens afslutning (pga. sygdom eller tilskadekomst af hund eller
hundefører) skal begrundelsen noteres i resultathæftet.

Bedømmelse
Bedømmelsen af udførte præstationer sker ved prædikater og point. Prædikatet og det tilhørende
pointtal skal nøjagtigt modsvare udførelsen af øvelsen.
Ved pointlighed i konkurrencer gælder følgende prioriteringer i placeringen:
1. Næsearbejde (afdeling A)
2. Lydighed/færdighed (afdeling B)
Ved bedømmelsen af det samlede resultat i hver afdeling gives der kun hele point. Dette udelukker
ikke, at der i de enkelte momenter kan gives dele af point. Hvis der i slutresultatet i en afdeling ikke
fremkommer en hel pointsum, afrunder dommeren pointtallet i op eller nedadgående retning alt
efter helhedsindtrykket.
En prøve gælder som godkendt, hvis hunden i hver enkelt afdeling opnår mindst 70 % af
maksimum.
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Resultat
Point
Fortrinligt
5 point
5,0
7 point
7,0
8 point
8,0
10 point
10,0
15 point
15,0-14,5
20 point
20,0-19,5
25 point
25,0-24,0
30 point
30,0-29,0
35 point
35,0-33,5
40 point
40,0-38,5
50 point
50,0-48,0
60 point
60,0-57,5
70 point
70,0-67,0
80 point
80,0-76,5
90 point
90,0-86,0
100 point
100,0-95,5
120 point 120,0-114,5
140 point 140,0-133,5
200 point 200,0-190,5
300 point
300-285,5
Procent
> 95 %

Særdeles god
4,5
6,5
7,5
9,5-9,0
14,0-13,5
19,0-18,0
23,5-22,5
28,5-27,0
33,0-31,5
38,0-36,0
47,5-45,0
57,0-54,0
66,5-63,0
76,0-72,0
85,5-81,0
95,0-90,0
114,0-108,0
133,0-126,0
190,0-180,0
285,0-270,0
95-90 %

God
4,0
6,0
7,0-6,5
8,5-8,0
13,0-12,0
17,5-16,0
22,0-20,0
26,5-24,0
31,0-28,0
35,5-32,0
44,5-40,0
53,5-48,0
62,5-56,0
71,5-64,0
80,5-72,0
89,5-80,0
107,5-96,0
125,5-112,0
197,5-160,0
269,5-240,0
89-80 %

Tilfredsstillende Mangelfuldt
3,5
3,0-0
5,5-5,0
4,5-0
6,0
5,5-0
7,5-7,0
6,5-0
11,5-10,5
10,0-0
15,5-14,0
13,5-0
19,5-17,5
17,0-0
23,5-21,0
20,5-0
27,5-24,5
24,0-0
31,5-28,0
27,5-0
39,5-35,0
34,5-0
47,5-42,0
41,5-0
55,5-49,0
48,5-0
63,5-56,0
55,5-0
71,5-63,0
62,5-0
79,5-70,0
69,5-0
95,5-84,0
83,5-0
111,5-98,0
97,5-0
159,5-140,0
139,5-0
239,5-210,0
209,5-0
79-70 %
69-0 %

Prøveprotokol
De nationale bestemmelser vedrørende overførsel og dokumentation af prøveresultatet er
gældende.

Dommer
Prøven må kun bedømmes af kompetente og af den nationale organisation (RDA), FCI eller IRO
autoriserede dommere. Alle bestemmelser i IRO/FCI’s dommerregler er gældende.
En dommer må højst dømme 36 enheder pr. dag.
Enhederne opdeles som følgende:


A moment

Næsearbejde

A prøve

3 enheder



A moment

Næsearbejde

B prøve

4 enheder



B moment

Lydighed/færdighed

A prøve

1 enhed



B moment

Lydighed/færdighed

B prøve

1 enhed

Dommerens afgørelse er endegyldig.
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IPO-R sporprøve niveau A
Opdeling:

RH-F A

Næsearbejde
Lydighed og færdighed
Maks. point

Næsearbejde for RH-F A

200 point
100 point
300 point

Afdeling A

Vurdering og antal maks. point
Maks. point
Spor opsøg
Spor søg
Identifikationsgenstand
Genstande 5 x 8 point
Påvisning af figurant

200 point
10 point
50 point
20 point
40 point
80 point

Almindelige bestemmelser
Sporlægning:
 Fremmedfært: 1.000 skridt (skridtlængde 70 cm), alder 90 minutter, 4 knæk som kan være
retvinklede eller stumpvinklede. Sporet skal følge terrænet så naturligt som mulig og skal
indeholde terrænveksel. Terrænet kan bestå af skov, eng eller marker og må krydse veje
og stier. Sporlæggeren går hele sporet med normale skridt, og undervejs må han ikke
skrabe eller blive stående. Sporlæggeren skal udarbejde en nøjagtig sporskitse til
dommeren, med alle nødvendige informationer, så som rækkefølge på genstande og
markante kendepunkter langs sporet. Det er tilladt at benytte GPS.


Startfelt: Identifikationsgenstanden (maksimal størrelse som en sko eller klædningsstykker
i samme størrelse er tilladt) lægges i et felt på 20x20 meter. Grundlinjen på feltet markeres
til højre og venstre.
Sporlæggeren går ind i feltet fra den højre eller venstre sidelinje og lægger
identifikationsgenstanden indenfor feltet. Identifikationsgenstanden markerer starten på
sporet. Efter en kort pause går sporlæggeren i sporets retning med normale skridt.
Genstande: 5 brugsgenstande fra sporlæggeren, godt forsynet med fært og størrelsen må
maksimalt være skostørrelse. Genstandenes farve må ikke afvige væsentligt fra terrænet.
Genstandene må ikke ligge ved siden af sporet men skal ligge i sporet. Sporlæggeren skal
markere på sporskitsen hvor genstandene ligger, og de skal enten være markeret eller
være nøje beskrevet.



Sporafslutning: Sporlæggeren skal sidde eller ligge for enden af sporet og skal indfinde
sig mindst 30 minutter før RHT starter sporet.



Tid: Maksimalt 20 minutter inklusiv opsøg af identifikationsgenstand.

Tilladte kommandoer
Gentagelse af verbale kommandoer og håndtegn er tilladt.

12

Anvisninger
Prøvedeltageren skal vente med sin søgeklare hund, til de bliver kaldt frem. Hunden kan være fri
eller i en 10 meter line med kædehalsbånd eller sele. Påviser hunden med bringsel, skal bringslen
sættes på hunden før søgearbejde påbegyndes. Enhver form for tvang overfor hunden er forbudt
før, under og efter sporarbejdet.
Hundeføreren melder sig klar til dommeren med hunden i line. Tilladt markering på genstandene er
påvisning eller apportering, og må også skifte. Ved apportering kan hunden komme tilbage til
hundeføreren, blive stående eller sidde. Ved påvisning af genstanden kan hunden blive stående,
sætte sig eller dække. Tilladte påvisningsformer på sporlæggeren er halsgivning, bringsel eller
frimarkering.
Dommeren forklarer hundeføreren startfeltet. Hundeførerne må bevæge sig bag grundlinjen.
Hundeføreren tager linen af hunden, og hunden sættes i gang med at søge i feltet efter
identifikationsgenstanden. Hunden skal finde identifikationsgenstanden indenfor 3 minutter og
hundeføreren må hjælpe med verbale kommandoer og håndtegn. Linen sættes på hunden når
identifikationsgenstanden er fundet og hunden sættes i gang med sporsøget.
Såfremt hunden ikke finder identifikationsgenstanden men tager sporfærten, må hundeføreren
stoppe hunden for at sætte line på, eller ved frit søg følge efter hunden når man har meddelt
dommeren, at hunden har sporet.
Såfremt hunden indenfor de 3 minutter ikke har fundet sporet i feltet, så kan RHT stadig opsøge
sporet, men det belaster så den samlede tid. Dommeren kan dog afslutte søgearbejdet, hvis det er
tydeligt, at hunden værger sig ved arbejdet, eller ikke er i stand til at løse opgaven.
Hunden skal følge det af sporlæggeren lagte spor, mens hundeføreren holder en afstand på 10
meter til hunden.
Dommeren følger RHT i en passende afstand.
Det er tilladt for hundeføreren at holde pause i søgearbejdet, men tiden går videre.
Det er tilladt for hundeføreren under søgearbejdet at tørre/rense hoved, øjne og næse og eventuelt
give hunden vand.
Ved påvisning af sporlæggeren er det ikke tilladt hundeføreren eller sporlæggeren på nogen måde
at hjælpe hunden. Hundeføreren skal meddele dommeren, at hunden har en figurant, og må først
gå til hunden, når dommeren har givet tilladelse. Hunden skal tydeligt og intensivt markere
sporlæggeren indtil hundeføreren kommer hen til hunden. Påvisningen skal foregå maks. 2 meter
fra sporlæggeren.
Sporsøg A slutter med at hundeføreren afleverer de fundne genstanden, afmelder prøven og
dommeren giver sin bedømmelse.

Bedømmelse
Dommeren bedømmer arbejdet i startfeltet med påvisning af identifikationsgenstanden, optagelse
og forfølgelse af sporet. Dommeren bedømmer genstandene i kronologiske orden, og den af
hunden selvstændige påvisning af sporlæggeren.
Hunden skal have vist en positiv søgeintensitet og sikker påvisning af genstandene. Små udslag
fra sporet er ikke en fejl, så længe hunden selvstændigt følger det videre spor. Tids overskridelse i
startfeltet giver nul i sporopsøg og identifikationsgenstand.
Hver genstand som ikke er fundet, eller selvstændigt er påvist af hunden, bliver bedømt med nul
point. Hjælper hundeføreren og/eller sporlæggeren med påvisningen af sporlæggeren, eller viger
hunden mere en 2 meter fra sporlæggeren, bliver påvisningen bedømt til nul.
Er hunden til gene for figuranten, får det negativ indflydelse på bedømmelsen.
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Dommeren kan til enhver tid stoppe arbejdet, hvis han er overbevist om, at hunden ikke kan
gennemføre ved egen kræft.
Hvis sporlæggeren ikke findes, kan sporprøven ikke bestås.
Hvis hunden skader figuranten, fører det til diskvalifikation.
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IPO-R sporprøve niveau B
Opdeling

RH-F B

Næsearbejde
Lydighed og færdighed
Maks. point

Næsearbejde arbejde for RH-F B

200 point
100 point
300 point

Afdeling A

Vurdering og antal maks. point
Maks. point
Sporopsøg
Sporsøg
Identifikationsgenstand
Genstande 8 x 5 point
Påvisning af figurant

200 point
10 point
50 point
20 point
40 point
80 point

Almindelige bestemmelser
Sporlægning:
 Fremmedfært: 2.000 skridt (skridtlængde 70 cm), alder 180 minutter, 8 knæk som kan
være spidse, retvinklede eller stumpvinklede. Sporet skal følge terrænet så naturligt som
mulig, og skal indeholde terrænveksel. Terrænet kan bestå af skov, eng eller marker, og
må krydse veje og stier. Sporlæggeren går hele sporet med normale skridt. Undervejs må
han ikke skrabe eller blive stående. Sporlæggeren skal udarbejde en nøjagtig sporskitse til
dommeren, med alle nødvendige informationer, så som rækkefølge på genstande, og
markante kendepunkter langs sporet. Det er tilladt at benytte GPS.


Startfelt: Identifikationsgenstanden (maksimal størrelse som en sko eller klædningsstykker
i samme størrelse er tilladt) lægges i et felt på 30x30 meter. Grundlinjen på feltet markeres
til højre og venstre.
Sporlæggeren går ind i feltet fra den højre, eller venstre sidelinje og lægger
identifikationsgenstanden indenfor feltet. Identifikationsgenstanden markerer starten på
sporet. Efter en kort pause går sporlæggeren i sporets retning med normale skridt.



Genstande: 8 brugsgenstande fra sporlæggeren, godt forsynet med fært og størrelsen må
maksimalt være skostørrelse. Genstandenes farve må ikke afvige væsentligt fra terrænet.
Genstandene må ikke ligge ved siden af sporet, men skal ligge i sporet. Sporlæggeren skal
markere på sporskitsen, hvor genstandene ligger, og de skal enten være markeret eller
være nøje beskrevet.



Sporafslutning: Sporlæggeren skal sidde eller ligge for enden af sporet, og skal indfinde
sig mindst 30 minutter før RHT starter sporet.



Tid: Maksimalt 45 minutter inklusiv opsøg af identifikationsgenstand.

Tilladte kommandoer
Gentagelse af verbale kommandoer og håndtegn er tilladt.
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Anvisninger
Prøvedeltageren skal vente med sin søgeklare hund, til de bliver kaldt frem. Hunden kan være fri
eller i en 10 meter line med kædehalsbånd eller sele. Påviser hunden med bringsel, skal bringslen
sættes på hunden før søgearbejdet påbegyndes. Enhver form for tvang overfor hunden er forbudt
før, under og efter sporarbejdet.
Hundeføreren melder sig klar til dommeren med hunden i line. Tilladt markering på genstandene er
påvisning eller apportering, og må også skifte. Ved apportering kan hunden komme tilbage til
hundeføreren, blive stående eller sidde. Ved påvisning af genstanden kan hunden blive stående,
sætte sig, eller dække. Tilladte påvisningsformer på sporlæggeren er halsgivning, bringsel eller
frimarkering.
Dommeren forklarer hundeføreren startfeltet. Hundeføreren må bevæge sig bag grundlinjen.
Hundeføreren tager linen af hunden, og hunden sættes i gang med at søge i feltet efter
identifikationsgenstanden. Hunden skal finde identifikationsgenstanden indenfor 3 minutter, og
hundeføreren må hjælpe med verbale kommandoer og håndtegn. Linen sættes på hunden når
identifikationsgenstanden er fundet, og hunden sættes i gang med sporsøget.
Såfremt hunden ikke finder identifikationsgenstanden men tager sporfærten, må hundeføreren
stoppe hunden for at sætte line på, eller ved frit søg følge efter hunden, når man har meddelt
dommeren, at hunden har sporet.
Såfremt hunden indenfor de 3 minutter ikke har fundet sporet i feltet, så kan RHT stadig opsøge
sporet, men det belaster så den samlede tid. Dommeren kan dog afslutte søgearbejdet, hvis det er
tydeligt, at hunden værger sig ved arbejdet, eller ikke er i stand til at løse opgaven.
Hunden skal følge det af sporlæggeren lagte spor, mens hundeføreren holder en afstand på 10
meter til hunden.
Dommeren følger RHT i en passende afstand.
Det er tilladt for hundeføreren at holde pause i søgearbejdet, men tiden går videre.
Det er tilladt for hundeføreren under søgearbejdet at tørre/rense hoved, øjne og næse og eventuelt
give hunden vand.
Ved påvisning af sporlæggeren er det ikke tilladt hundeføreren eller sporlæggeren på nogen måde
at hjælpe hunden. Hundeføreren skal meddele dommeren at hunden har en figurant, og må først
gå til hunden, når dommeren har givet tilladelse. Hunden skal tydeligt og intensivt markere
sporlæggeren, indtil hundeføreren kommer hen til hunden. Påvisningen skal foregå maks. 2 meter
fra sporlæggeren.
Sporsøg B slutter med at hundeføreren afleverer de fundne genstanden, afmelder prøven og
dommeren giver sin bedømmelse.

Bedømmelse
Dommeren bedømmer arbejdet i startfeltet med påvisning af identifikationsgenstanden, optagelse
og forfølgelse af sporet. Dommeren bedømmer genstandene i kronologiske orden, og den af
hunden selvstændige påvisning af sporlæggeren.
Hunden skal have vist en positiv søgeintensitet, og sikker påvisning af genstandene. Små udslag
fra sporet er ikke en fejl, så længe hunden selvstændigt følger det videre spor. Tids overskridelse i
startfeltet giver nul i sporopsøg og identifikationsgenstand.
Hver genstand, som ikke er fundet, eller selvstændigt påvist af hunden, bliver bedømt med nul
point. Hjælper hundeføreren og/eller sporlæggeren med påvisningen af sporlæggeren, eller viger
hunden mere end 2 meter fra sporlæggeren, bliver påvisningen bedømt til nul.
Er hunden til gene for figuranten, får det negativ indflydelse på bedømmelsen.
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Dommeren kan til enhver tid stoppe arbejdet, hvis han er overbevist om, at hunden ikke kan
gennemføre ved egen kræft.
Hvis sporlæggeren ikke findes, kan sporprøven ikke bestås.
Hvis hunden skader figuranten, fører det til diskvalifikation.
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IPO-R runderingsprøve niveau A
Opdeling

Næsearbejde
Lydighed og færdighed
Maks. point

Næsearbejde arbejde for RH-FL A

RH-FL A
200 point
100 point
300 point

Afdeling A

Vurdering og antal maks. point
Maks. point

200 point

Dirigering:

Samarbejde med hundefører, hurtig og
målrettet udførelse af arbejdsopgaver,
under opretholdelse af søgemotivation.

30 point

Søgeintensitet:

Søgedrift, søge mønster, temperament,
motivation, arbejdsglæde og kondition.

10 point

Motorik:

Hundens håndtering af svære
momenter.

10 point

Selvstændighed:

Hundens evne til at arbejde
selvstændigt.

10 point

Hundeførers taktik:

Hundeføreren omsætning af den valgte
taktik og overblik gennem hele
næsearbejdet.

20 point

Påvisning:

2 personer, a maksimalt 60 point og
fratræk for eventuelle fejlmarkeringer.

120 point

Almindelige bestemmelser


Areal: 100 m x 200 m, både åbent og tilgroet terræn.



Figuranter: 2 personer
Hunden skal have mulighed for berørings- og syns kontakt. Der skal være mindst 10 meter
mellem skjulene. Placeringen af figuranterne kan skriftes mellem hver hund og brugte
gemmesteder kan anvendes igen. Figuranterne skal lægges ud 10 minutter før hunden
starter. Figuranterne er dommerens assistenter, og skal sidde eller ligge, og forholde sig
roligt uden at give hundeføreren, og/eller hunden nogen form for hjælp.



Assistenter: Ca.15 minutter før den første hunds start, skal arealet gennemgås på kryds
og tværs af flere personer med hunde.



Tid: Maksimalt 15 minutter og søgetiden begynder med den første igangsættelse af
hunden.
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Tilladte kommandoer
Gentagelse af verbale kommandoer og håndtegn er tilladt.

Anvisninger
Prøvedeltageren skal vente med sin søgeklare hund uden for synsvidde af arealet, til de bliver
kaldt frem. Den søgeklare hund kan bære markeringsdækken og/eller kædehalsbånd. Dommeren
beskriver mundtligt søgearealet, som skal være synligt afgrænset eller klart markeret. Dommeren
bestemmer søgeretningen i starten af prøven. Hundeføreren må kun bevæge sig på midterlinjen,
som skal være markeret for hver 50 meter. Hundeføreren kan frit og uden fratræk af point, vælge
at afsøge arealet som grovsøgning, og ved slutningen af midterlinjen søge tilbage i arealet.
Inden søgearbejdet begynder, skal hundeføreren oplyse dommeren om, hvordan hunden
markerer. Tilladte påvisninger er: halsgivning, bringsel eller frimarkering.
Hundeføreren sætter hunden i gang med at søge. Når hunden tydeligt er løst fra hundeføreren,
giver dommeren hundeføreren tilladelse til at forlade startstedet. Hunden skal på hundeførerens
anvisning gennemsøge arealet med udslag i dybden til begge sider af midterlinjen. Hvis hunden
lejlighedsvis søger tilbage i området er det ikke en fejl. Men tilbagesøg hvor hundeføreren går
tilbage i arealet, er først tilladt, når hundeføreren har nået enden af arealet.
Ved påvisning af figuranten er det ikke tilladt hundeføreren, og/eller figuranten på nogen måde at
hjælpe hunden. Hundeføreren skal meddele dommeren at hunden har en figurant, og må først gå
til hunden, når dommeren har givet tilladelse. Hunden skal tydeligt og intensivt markere figuranten,
indtil hundeføreren kommer hen til hunden. Påvisningen skal foregå maks. 2 meter fra figuranten.
På dommerens anvisning bliver arbejdet fortsat derfra, hvor hundeføreren har meldt markeringen
til dommeren.
Rundering A niveau slutter med at hundeføreren afmelder prøven, og dommeren giver sin
bedømmelse.

Bedømmelse
Hund og fører bliver bedømt på mangelfuld taktik, dirigering, søgeintensitet, motorik og
selvstændighed.
Er hunden til gene for figuranten, får det negativ indflydelse på bedømmelsen.
En påvisning som ikke bliver bekræftet af hundeføreren er en fejl, men bliver ikke bedømt som en
fejlmarkering.
Hjælper hundeføreren og/eller figuranten med påvisningen af figuranten, bliver påvisningen
bedømt til nul.
Ved den første fejlmarkering fratrækkes 40 point og ved anden fejlmarkering afbrydes
søgearbejdet. Hvis en figurant ikke findes, kan prøven ikke bestås, og det maksimale antal point er
139.
Hvis hunden skader figuranten, fører det til diskvalifikation.
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IPO-R runderingsprøve niveau B
Opdeling

RH-FL B

Næsearbejde
Lydighed og færdighed
Maks. point

Næsearbejde arbejde for RH-FL B

200 point
100 point
300 point

Afdeling A

Vurdering og antal maks. point
Maks. point

200 point

Dirigering

Samarbejde med hundefører, hurtig og
målrettet udførelse af arbejdsopgaver
under opretholdelse af søgemotivation.

20 point

Søgeintensitet

Søgedrift, søge mønster, temperament,
motivation, arbejdsglæde og kondition.

10 point

Motorik

Hundens håndtering af svære
momenter.

10 point

Selvstændighed

Hundens evne til at arbejde
selvstændigt.

10 point

Hundeførers taktik

Situations bedømmelse, kvalitet af den
valgte taktik og udførelsen af denne.
Hundeførerens overblik gennem hele
næsearbejdet.

30 point

Påvisning

3 personer, a maksimalt 40 point og
fratræk for eventuelle fejlmarkeringer.

120 point

Almindelige bestemmelser


Areal: Ca. 35.000 til 40.000 m², mindst 50 % tilgroet terræn eller bygninger.



Figuranter: 3 personer
Hunden kan have mulighed for berørings- og/eller synskontakt, men også terræntypiske
skjul er tilladt, som f.eks. jagtstole, hvor det ikke umiddelbart er muligt for hunden at se eller
nå figuranten.
Der skal være mindst 10 meter mellem skjulene og skjul i op til 2 meters højde er tilladt.
Placering af figuranterne kan skriftes mellem hver hund, og brugte gemmesteder kan
anvendes igen. Figuranterne skal lægges ud 15 minutter før hunden starter. Figuranterne
er dommerens assistenter og skal sidde eller ligge, og forholde sig roligt uden at give
hundeføreren og/eller hunden nogen form for hjælp.
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Assistenter: Ca.15 minutter før den første hunds start, skal arealet på hver prøvedag
gennemgås på kryds og tværs af flere personer med hunde.



Tid: Maksimalt 30 minutter og søgetiden begynder med den første igangsættelse af
hunden.

Tilladte kommandoer
Gentagelse af verbale kommandoer og håndtegn er tilladt.

Anvisninger
Prøvedeltageren skal vente med sin søgeklare hund uden for synsvidde af arealet, til de bliver
kaldt frem. Den søgeklare hund kan bære markeringsdækken og/eller kædehalsbånd.
Hundeføreren får en arealbeskrivelse som skitse eller kort. Søgearealet skal være synligt
afgrænset eller klart markeret. Dommeren kan blokere en sidelinje, som hundeføreren ikke må
overskride.
Inden søgearbejdet begynder, skal hundeføreren oplyse dommeren om, hvordan hunden påviser.
Tilladte påvisninger er: halsgivning, bringsel eller frimarkering.
Det står hundeføreren frit for at vælge søgetaktikken, men taktikken meddeles dommeren før
søgets start. Ved eventuelle ændringer i taktikken under arbejdet, skal dommeren informeres og
tiden løber videre. Søgetiden begynder efter at taktikken er meddelt og når hundeføreren sætter
hunden i gang med at søge.
Hunden skal på hundeførerens anvisning gennemsøge arealet med udslag i dybden til begge side.
Hvis hunden lejlighedsvis søger tilbage i området er det ikke en fejl. Tilbagesøg hvor hundeføreren
går tilbage i arealet er tilladt.
Ved påvisning af figuranten er det ikke tilladt hundeføreren og/eller figuranten på nogen måde at
hjælpe hunden. Hundeføreren skal meddele dommeren at hunden har en figurant, og må først gå
til hunden, når dommeren har givet tilladelse. Hunden skal tydeligt og intensivt påvise figuranten
indtil hundeføreren kommer hen til hunden. Påvisningen skal foregå maks. 2 meter fra figuranten.
Hvis figuranten er gemt i højden, så skal hunden påvise i færtsområdet.
På dommerens anvisning bliver arbejdet fortsat derfra, hvor hundeføreren har meldt påvisningen til
dommeren.
Rundering B niveau slutter med at hundeføreren afmelder prøven, og dommeren giver sin
bedømmelse.

Bedømmelse
Hund og fører bliver bedømt på mangelfuld taktik, dirigering, søgeintensitet, motorik og
selvstændighed.
Er hunden til gene for figuranten, får det negativ indflydelse på bedømmelsen.
En påvisning som ikke bliver bekræftet af hundeføreren er en fejl, men bliver ikke bedømt som en
fejlmarkering.
Hjælper hundeføreren og/eller figuranten med påvisningen af figuranten, bliver påvisningen
bedømt til nul.
Ved den første fejlmarkering fratrækkes 40 point, og ved anden fejlmarkering afbrydes
søgearbejdet. Hvis en figurant ikke findes, kan prøven ikke bestås og det maksimale antal point er
139.
Hvis hunden skader figuranten, fører det til diskvalifikation.
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IPO-R ruinsøgsprøve niveau A
Opdeling

RH-T A

Næsearbejde
Lydighed og færdighed
Maks. point

Næsearbejde arbejde for RH-T A

200 point
100 point
300 point

Afdeling A

Vurdering og antal maks. point
Maks. point
Dirigering

Samarbejde med hundefører, hurtig og
målrettet udførelse af arbejdsopgaver
under opretholdelse af søgemotivation.

200 point
20 point

Søgeintensitet

Søgedrift, søge mønster, temperament,
motivation, arbejdsglæde og kondition.

10 point

Motorik

Hundens måde at bevæge sig i ruinen
og håndtering af svære momenter.

10 point

Selvstændighed

Hundens evne til at arbejde
selvstændigt.

10 point

Hundeførers taktik

Situations bedømmelse, kvalitet af den
valgte taktik og udførelsen af denne.
Hundeførerens overblik gennem hele
næsearbejdet.

30 point

Påvisning

2 personer, a maksimalt 60 point og
fratræk for eventuelle fejlmarkeringer.

120 point

Almindelige bestemmelser


Areal: Ødelagte eller delvis ødelagte bygninger, som kan bestå af forskellige
byggematerialer, mindst 800-1.000 m², spredt over en eller flere etager.
Til ruinområde prøve A skal der være mørke rum eller hulrum og dybe skjul med fært fra
ca. 1 meters dybde. Ren bygningssøg er ikke tilladt, men enkelte rum kan indgå. Det skal
være muligt for hundefører og dommer at se ind i området.



Figuranter: 2 skjulte figuranter.
Hunden må ikke kunne se og/eller berøre figuranten og overdækningen skal være så
naturlig som muligt. Afstanden mellem figuranterne skal muliggøre klar påvisning.
Benyttede skjul kan benyttes igen. Men ved skift af skjul, skal man fjerne muligheden for
fejlmarkeringer. Brugte skjul skal forblive åbne hvis de ikke benyttes.
Figuranterne skal indtage deres pladser 15 minutter inden RHT’s start.
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Man skal overholde sikkerhedsbetingelserne.
Figuranterne er dommerens assistenter og skal sidde eller ligge og forholde sig roligt uden
at give hundeføreren og/eller hunden nogen form for hjælp.
Påviste figuranter må på dommerens anvisning hjælpes ud af skjulene.


Afledning: Røg, motorstøj, hammerslag, trommen, lydoptagelser osv.



Assistenter: Ca.15 minutter før den første hunds start, skal arealet på gennemgås på
kryds og tværs af flere personer med hunde. Umiddelbart før og under arbejdet skal 2
assistenter uden hund gå gennem ruinen.



Tid: Maksimalt 20 minutter og søgetiden begynder med den første igangsættelse af
hunden.

Tilladte kommandoer
Gentagelse af verbale kommandoer og håndtegn er tilladt.

Anvisninger
Prøvedeltageren skal vente med sin søgeklare hund uden for synsvidde af arealet, til de bliver
kaldt frem. Hundeføreren får en skitse af området. Søgearealet skal være synligt afgrænset eller
klart markeret.
Det står hundeføreren frit for at vælge søgetaktikken, men taktikken meddeles dommeren før
søgets start. Ved eventuelle ændringer i taktikken under arbejdet, skal dommeren informeres og
tiden løber videre.
Inden søgearbejdet begynder, skal hundeføreren oplyse dommeren om, hvordan hunden
markerer. Tilladte påvisninger er: halsgivning, bringsel eller frimarkering.
Den søgeklare hund sættes i gang fra hundeførerens valgte startsted uden markeringsdækken
eller halsbånd. Ved bringsel skal halsbåndet skal have en sikkerhedsanordning, så hunden undgår
skader. Hunden skal gennemsøge området efter hundeførerens anvisninger, og hundeføreren må
først gå ind i området efter dommerens anvisninger.
Ved påvisning af figuranten er det ikke tilladt hundeføreren og/eller figuranten på nogen måde at
hjælpe hunden. Hundeføreren skal meddele dommeren at hunden har en figurant, og må først gå
til hunden, når dommeren har givet tilladelse. Hunden skal tage færten på påvisningsstedet og
tydeligt, intensivt og retningsbestemt påvise figuranten indtil hundeføreren kommer hen til hunden.
Hundeføreren skal tydeligt kunne se, hvor hunden tager færten.
På dommerens anvisning fortsættes arbejdet. Hundeføreren sætter hunden i arbejde og forlader
ruinen. Hunden må igangsættes fra findestedet eller fra kanten af ruinen.
Ruin A niveau slutter med at hundeføreren afmelder prøven og dommeren giver sin bedømmelse.

Bedømmelse
Hund og fører bliver bedømt på mangelfuld taktik, dirigering, søgeintensitet, motorik og
selvstændighed.
En påvisning som ikke bliver bekræftet af hundeføreren er en fejl, men bliver ikke bedømt som en
fejlmarkering.
Hjælper hundeføreren og/eller figuranten med påvisningen af figuranten bliver påvisningen bedømt
til nul.
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Ved den første fejlmarkering fratrækkes 40 point og ved anden fejlmarkering afbrydes
søgearbejdet. Hvis en figurant ikke findes, kan prøven ikke bestås og det maksimale antal point er
139.
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IPO-R runderingsprøve niveau B
Opdeling

RH-T B

Næsearbejde
Lydighed og færdighed
Maks. point

Næsearbejde arbejde for RH-T B

200 point
100 point
300 point

Afdeling A

Vurdering og antal maks. point
Maks. point
Dirigering

Samarbejde med hundefører, hurtig og
målrettet udførelse af arbejdsopgaver
under opretholdelse af søgemotivation.

200 point
20 point

Søgeintensitet

Søgedrift, søge mønster, temperament,
motivation, arbejdsglæde og kondition.

10 point

Motorik

Hundens måde at bevæge sig i ruinen
og håndtering af svære momenter

10 point

Selvstændighed

Hundens evne til at arbejde
selvstændigt.

10 point

Hundeførers taktik

Situations bedømmelse, kvalitet af den
valgte taktik og udførelsen af denne.
Hundeførerens overblik gennem hele
næsearbejdet.

30 point

Påvisning

3 personer, a maksimalt 40 point og
fratræk for eventuelle fejlmarkeringer.

120 point

Almindelige bestemmelser


Areal: Ødelagte eller delvis ødelagte bygninger, som kan bestå af forskellige
byggematerialer, mindst 1.200-1.500 m2, spredt over en eller flere etager.
Til ruinområde prøve B skal der være mindst 6 gemmesteder, deraf skal der være mindst 2
mørke rum eller hulrum, mindste 2 dybe skjul med mindst 2 meters dybde fra
færtsudviklingen, eller mindst 2 høje skjul i 2 meters højde. Ruinområdet skal indeholde
mindst 2 forskellige typer af skjul.
Ren bygningssøg er ikke tilladt, men enkelte rum kan indgå.



Figuranter: 3 skjulte figuranter.
Hunden må ikke kunne se og/eller berøre figuranten og overdækningen skal være så
naturlig som muligt. Afstanden mellem figuranterne skal muliggøre klar påvisning.
Benyttede skjul kan benyttes igen. Men ved skift af skjul skal man fjerne muligheden for
fejlmarkeringer. Brugte skjul skal forblive åbne, hvis de ikke benyttes.
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Figuranterne skal indtage deres pladser 15 minutter inden RHT's start.
Man skal overholde sikkerhedsbetingelserne.
Figuranterne er dommerens assistenter og skal forholde sig roligt uden at give
hundeføreren og/eller hunden nogen form for hjælp.
Skjulte figuranter skal ikke nødvendigvis tages ud af skjulene, men efter dommerens
anvisning må de hjælpes ud.


Afledning: Røg, motorstøj, hammerslag, trommen, lydoptagelser osv.



Assistenter: Ca.15 minutter før den første hunds start skal arealet på gennemgås på kryds
og tværs af flere personer med hunde. Umiddelbart før og under arbejdet skal flere
assistenter uden hund gå gennem ruinen.



Tid: Maksimalt 30 minutter og søgetiden begynder med den første igangsættelse af
hunden.

Tilladte kommandoer
Gentagelse af verbale kommandoer og håndtegn er tilladt.

Anvisninger
Prøvedeltageren skal vente med sin søgeklare hund uden for synsvidde af arealet, til de bliver
kaldt frem. Hundeføreren får en skitse af området. Søgearealet skal være synligt afgrænset eller
klart markeret.
Det står hundeføreren frit for at vælge søgetaktikken, men taktikken meddeles dommeren før
søgets start. Ved eventuelle ændringer i taktikken under arbejdet, skal dommeren informeres og
tiden løber videre.
Inden søgearbejdet begynder, skal hundeføreren oplyse dommeren om, hvordan hunden
markerer. Tilladte påvisninger er: halsgivning, bringsel eller frimarkering.
Den søgeklare hund sættes i gang fra hundeførerens valgte startsted uden markeringsdækken
eller halsbånd. Ved bringsel skal halsbåndet skal have en sikkerhedsanordning, så hunden undgår
skader. Hunden skal gennemsøge området efter hundeførerens anvisninger, og hundeføreren må
først gå ind i området efter dommerens anvisninger.
Ved påvisning af figuranten er det ikke tilladt hundeføreren og/eller figuranten på nogen måde at
hjælpe hunden. Hundeføreren skal meddele dommeren, at hunden har en figurant, og må først gå
til hunden, når dommeren har givet tilladelse. Hunden skal tage færten på påvisningsstedet og
tydeligt, intensivt og retningsbestemt påvise figuranten indtil hundeføreren kommer hen til hunden.
Hundeføreren skal tydeligt kunne se, hvor hunden tager færten.
På dommerens anvisning fortsættes arbejdet. Hundeføreren sætter hunden i arbejde og forlader
ruinen. Hunden må igangsættes fra findestedet eller fra kanten af ruinen.
Ruin B niveau slutter med at hundeføreren afmelder prøven og dommeren giver sin bedømmelse.

Bedømmelse
Hund og fører bliver bedømt på mangelfuld taktik, dirigering, søgeintensitet, motorik og
selvstændighed.
En påvisning som ikke bliver bekræftet af hundeføreren er en fejl, men bliver ikke bedømt som en
fejlmarkering.
Hjælper hundeføreren og/eller figuranten med påvisningen af figuranten bliver påvisningen bedømt
til nul.
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Ved den første fejlmarkering fratrækkes 40 point og ved anden fejlmarkering afbrydes
søgearbejdet. Hvis en figurant ikke findes, kan prøven ikke bestås og det maksimale antal point er
139.
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Lydighed og færdighed for RH-F, FL, T
IPO-R
IPO-R
IPO-R

Spor
Rundering
Ruin

RH-F
RH-FL
RH-T

Afdeling B
A og B
A og B
A og B

Vurdering og antal maks. point
Maks. point

100 point

Øvelse 1:

Fri ved fod

10 point

Øvelse 2:

Afstandskontrol

10 point

Øvelse 3:

Apport

10 point

Øvelse 4:

Bevægelig balancebom

10 point

Øvelse 5:

Stige

10 point

Øvelse 6:

Tunnel

10 point

Øvelse 7:

Dirigering på distance

10 point

Øvelse 8:

Bæreøvelse

10 point

Øvelse 9:

Dæk

20 point

Almindelige bestemmelser
Til og framelding til dommeren sker med hunden i line og i grundstilling. Det er kun tilladt at
anvende en førerline og et kædehalsbånd. Hundeføreren kan selv vælge kommandoer, men det
skal være korte verbale kommandoer. Hundens navn i forbindelse med kommando gælder som en
kommando. Det er kun tilladt at benytte håndtegn, i de øvelser hvor det står nævnt. Skal
hundeføreren bruge en ekstra kommando trækkes 2 point.
Hunden skal gennemføre momenterne villigt og hurtigt. Alle øvelser begynder og slutter med
hunden i grundstilling. Faserne mellem de enkelte øvelser medgår ikke i bedømmelsen. Kort ros
og motivation mellem de enkelte øvelser er tilladt. Før start på næste øvelse skal RHT igen indtage
grundstilling.
I grundstilling sidder hunden tæt og parallelt med hundeføreren således, at hundens højre skulder
er ud for hundeførerens venstre knæ. Når hunden fra positionen ”siddende tæt foran”
kommanderes til grundstilling, kan hunden enten gå direkte på plads eller gå tæt bag om
hundeføreren.
Hver øvelse starter efter dommerens anvisning.
Umiddelbart før arbejdet påbegyndes, trækkes der lod om rækkefølgen af øvelserne 1-8. Efter
lodtrækningen tages linen af hunden.
2 skud kaliber 6-9 skal afgives under fri ved fod. Hunden skal udvise ligegyldighed overfor skuddet.
Hvis hunden er skudræd diskvalificeres den. Hvis hunden viser angrebslyst, så betragtes det som
en fejl, så længe hunden er under kontrol af hundeføreren. Der kan kun opnås fuldt point, hvis
hunden udviser ligegyldighed overfor skud.
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Anvisninger
1. Fri ved fod

10 point

Øvelses forudsætninger:
Skitsen bag i programmet skal følges. Den eneste undtagelse er, hvis dommeren af plads grunde
ønsker at ændre retningerne på vendingerne, men så er det ens for alle prøvedeltagere.
Gruppen skal bestå af mindst 4 personer inklusiv den anden hundefører. To af personerne skal gå
med en hund i line (han og tæve). Gruppen skal bevæge sig i ring og i urets retning.

Tilladte kommandoer:
Enten en kort verbal kommando eller håndtegn for ”fri ved fod”. Kommandoer må benyttes ved
hver igangsætning og skift af gangart.

Udførsel af øvelsen:
Fra grundstillingen skal hunden på kommando følge hundeføreren parallelt, opmærksomt og villigt.
Hundens højre skulderblad skal hele tiden befinde sig ud for hundeførerens venstre knæ. Ved
opstandsning skal hunden selvstændigt sætte sig hurtigt og parallelt.
Ved start af øvelsen går hundeføreren med hunden 50 skridt lige ud uden stop. 10-15 skridt efter
omkring vendingen vises løb og langsom gang. Mindst 10 skridt ved hver gangart. Overgangen fra
løb til langsom gang skal være direkte og uden mellemtrin.
Bagefter går RHT en del skridt i almindelig gang, og viser uden ændring i gangarten den første
vending. Efter 20-25 skridt vises den anden vending. Efter 25-30 skridt vises en omkring vending.
Efter 10-15 skridt vises en opstandsning. Efter yderligere 10-15 skridt følger en vending og RHT
går 20-25 skridt, hvorefter de laver en opstandsning ved midterlinjen.
Fra grundstillingen går RHT mod urets retning tæt forbi gruppen, således at hunden pacere tæt
forbi hundene i gruppen. RHT laver en opstandsning, mens gruppen går videre, således at mindst
en i gruppen pacere RHT.
Derpå går RHT i 8 tal gennem gruppen og laver en opstandsning i midten, hvor hunden
selvstændigt sætter sig i grundstilling. Bagefter forlader RHT gruppen i normal gang og afslutter
øvelsen med hunden i grundstilling.

Bedømmelse:
Der trækkes i point hvis hunden går foran, bagved, for langt fra, eller går langsom/tøvende på
plads, hvis den er trykket, og hvis hundeføreren benytter yderligere kommandoer og kropshjælp.

2. Afstandskontrol

10 point

Øvelses forudsætninger:
Ingen

Tilladte kommandoer:
En kort verbal kommando for ”fri ved fod”. Kommandoen må benyttes ved øvelsens start og når
hunden til slut kaldes i grundstilling.
En verbal kommando og/eller håndtegn må benyttes for hvert indkald.
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En verbal kommando og/eller håndtegn for sid.
En verbal kommando og/eller håndtegn for dæk.
En verbal kommando og/eller håndtegn for stå.

Øvelses udførsel:
Fra grundstillingen går hundeføreren lige ud med sin hund fri ved fod. Efter 10-15 skridt skal
hunden på kommando (hørbar og/eller tegn) for sid, straks sætte sig, uden at hundeføreren
ændrer gangart eller ser sig tilbage. Efter yderligere 40 skridt lige ud, standser hundeføreren og
vender sig mod den roligt siddende hund. På tegn fra dommeren kalder hundeføreren hunden til
sig med kommando (hørbar og/eller tegn). Hunden skal hurtigt og villigt løbe ind mod
hundeføreren. Når hunden er nået ca. halvvejs, afgiver hundeføreren kommando til dæk (hørbar
og/eller tegn). Hvorpå hunden straks skal lægge sig. På nyt tegn fra dommeren kommanderer
hundeføreren hunden i stå (hørbar og/eller tegn). På yderligere tegn fra dommeren kalder
hundeføreren hunden til sig (hørbar og/eller tegn). Hunden skal løbe hurtigt og villigt ind til
hundeføreren og sætte sig tæt foran. På kommando (hørbar eller tegn) skal hunden gå i
grundstilling.

Bedømmelse:
Der trækkes i point for fejl i udførelsen, langsom, uroligt eller for sent sid, dæk, stå, for langsom
indkald og sid foran hundeføreren.
Hvis hunden i stedet for en position indtager en anden position, trækkes der 2 point.

3. Apport

10 point

Øvelses forudsætninger:
Hundeførerens egen brugsgenstand benyttes, og hundeførerens skal bære den på sig under hele
afdeling B.

Tilladte kommandoer:
Enten en verbal kommando eller et tegn for ”apport” og en for at gå i ”grundstilling”.
En verbal kommando for ”slip”.

Øvelses udførsel:
Fra grundstillingen kaster hundeføreren brugsgenstanden ca. 10 skridt ud. Kommandoen for
apport (verbal eller tegn) må først gives når genstanden ligger stille. Hunden, der sidder frit i
grundstilling, skal på kommando (hørbar eller tegn) hurtigt løbe ud til genstanden, straks samle
genstanden op, og i samme hurtige tempo løbe tilbage til hundeføreren med den. Hunden skal
sætte sig tæt foran hundeføreren og holde fast i genstanden. Efter en kort pause tager
hundeføreren genstanden fra hunden med kommando (hørbar). På kommando (hørbar eller tegn)
tages hunden derefter i grundstilling.
Hundeføreren må ikke flytte sig eller ændre stilling under momentet.

Bedømmelse:
Der trækkes i point hvis brugsgenstanden kastes for kort ud, hvis hundeføreren hjælper hunden
uden at ændre ståsted, ved fejl i grundstilling, langsomt udløb, fejl i opsamling, og langsomt indløb,
hvis hunden taber brugsgenstanden, eller hvis hunden leger eller tygger i brugsgenstanden,
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hundeføreren står med spredte ben, og ved fejl når hunden sidder foran hundeføreren og ved
afslutning.
Hvis hundeføreren forlader sit ståsted før øvelsen er afsluttet, bliver øvelsen bedømt til mangelfuld.
Hvis hunden ikke bringer apporten giver øvelsen nul.

4. Bevægelig balancebom

10 point

Øvelses forudsætninger:
Forhindring:
Forhindringen skal kunne bevæge sig mindst 20 cm.
 Træplanke: Længde ca. 4 meter, bredde ca. 0,30 meter, højde, ca. 0,04 meter.
 2 lige store tønder med en diameter på ca. 0,40 meter.
 Anordning på planken, så den kun kan bevæge sig 0,20 meter i fremadgående retning.

Tilladte kommandoer:
En verbal kommando og/eller håndtegn til at springe op på forhindringen.
En verbal kommando for bliv.
Enten en verbal kommando eller håndtegn for at gå videre.

Øvelses udførsel:
Hundeføreren indtager grundstillingen med sin hund fri ved fod i passende afstand til forhindringen.
På verbal kommando og/eller håndtegn til at springe op, skal hunden springe op på
balancebommen. På en kommando for bliv, skal hunden straks blive på stedet i løbsretning. På
dommerens tegn begiver hundeføreren sig på højde med hunden, og giver verbal kommando eller
håndtegn for at gå videre til slutningen af forhindringen. Der skal hunden selvstændigt blive. På
dommerens tegn giver hundeføreren sin hund verbal kommando eller håndtegn til at gå videre, og
går nogle skridt videre efter forhindringen. Der stopper hundeføreren og hunden skal selvstændig
indtage grundstillingen.
Hunden skal gå hele plankens længde, uden at vise at vise frygt eller ville springe ned.

Bedømmelse:
Der trækkes for tøvende opspring, usikker gang, fejl i bliv og nedspring.

5. Stige

10 point

Øvelses forudsætninger:
Forhindringen: Stiv træ stige, vandret, med opgang.




Stige: længde ca. 4 m, bredde ca. 0,5 m
Afstand mellem trinene 0,30 m, trinbredde 0,05 m.
2 støtter: højde ca. 0,5 m.
Opgang: længde 1,20 m, bredde 0,5 m, tværstænger på opgangen er tilladt.

Tilladte kommandoer:
En verbal kommando og/eller håndtegn til at gå op på forhindringen.
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Enten en verbal kommando eller håndtegn for at gå i grundstilling.

Øvelses udførsel:
Hundeføreren indtager grundstillingen med sin hund fri ved fod i passende afstand til forhindringen.
På verbal kommando og/eller håndtegn skal hunden gå via opgangen, selvstendigt hen ad stigen
til sidste trin, og blive stående der. Hundeføreren går ved siden af den arbejdende hund, så snart
hunden har sat forpoterne på det første trin, uden at røre hunden eller forhindringen. Hundeføreren
løfter hunden ned fra stigen, og med en verbal kommando eller håndtegn tages hunden i
grundstilling.

Bedømmelse:
Der bliver trukket for tøvende eller forhastede opgang, tøvende gang på stigen, eller hvis hunden
går på noget af holmene, eller ikke når enden af stigen.
Hvis hunden over en stor del af stigen anvender holmene, viser stærk usikkerhed på trinene, eller
falder ned mellem trinene eller behøver hjælp fra HF, bedømmes øvelsen til mangelfuldt.
Springer hunden ned, bedømmes øvelsen til 0 point.

6. Tunnel

10 point

Øvelses forudsætninger:
Forhindringen:
 Indgangen skal være stiv, højde 0,50 m, længde 3 m.
 I forlængelse en kravlegang i blødt materiale, længde 3 m.

Tilladte kommandoer:
En verbal kommando og/eller håndtegn til at gå igennem forhindringen.
En verbal kommando for at blive (stå, sid, dæk)
Enten en verbal kommando eller håndtegn for at gå i grundstilling.

Øvelses udførsel:
Hundeføreren indtager grundstillingen med sin hund fri ved fod i passende afstand til forhindringen.
På verbal kommando og/eller håndtegn skal hunden gå gennem tunnelen. Når hunden har forladt
tunnelen skal den på verbal kommando for at blive, (stå, sid, dæk) blive på stedet. På tegn fra
dommeren går Hundeføreren til hunden og tager den i grundstilling med verbal kommando eller
håndtegn.

Bedømmelse:
Der bliver trukket for tøvende indgang i, og passage af forhindringen.
Hvis hunden ikke forlader tunnelen, bliver øvelsen bedømt til mangelfuldt.

7. Fjerndirigering

10 point

Øvelses forudsætninger:
Forhindringer:
 1 markering til startpunkt
 1 markering til midterpunktet
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3 særskilte forhindringer i en afstand af 40 m,
Flade ca. 1 x 1 m, højde maximalt 0,60 m
(Paller, bord eller lignende)
6 lodder som grafisk viser den rækkefølge forhindringerne skal tages i.

Tilladte kommandoer:
En verbal kommando og håndtegn til at løbe til midterpunktet.
En verbal kommando for at blive (stå, sid, dæk).
En verbal kommando og håndtegn til at løbe til hver af de 3 særskilte forhindringer.
En verbal kommando for at springe op og blive (stå, sid, dæk) på hver af de 3 særskilte
forhindringer.
Enten en verbal kommando eller håndtegn for at komme tæt ind foran Hundeføreren
Enten en verbal kommando eller håndtegn for at gå i grundstilling.

Øvelses udførsel:
Før øvelsen begynder skal hundeføreren trække lod om, i hvilken rækkefølge hunden skal løbe til
de 3 særskilte forhindringer.
Hundeføreren stiller sig ved startpunktet med sin hund i grundstilling. På tegn fra dommeren
sender hundeføreren sin hund ca. 20 m ud til den tydelige markering af midterpunktet, med en
verbal kommando og et håndtegn, uden at ændre sin position. Når hunden har nået punktet skal
den på verbal kommando ”blive”, (stå, sid, dæk) blive ved markeringen. På tegn fra dommeren
sender hundeføreren sin hund med en verbal kommando og et håndtegn, uden at ændre sin
position, til den første særskilte forhindring. På verbal kommando for at springe op og blive (stå,
sid, dæk) skal hunden springe op og blive. På samme måde sender hundeføreren sin hund til 2. og
3. forhindring.
Fra den 3. forhindring kaldes der på hunden med en verbal kommando eller et håndtegn, og
hunden skal løbe til hundeføreren og sætte sig tæt foran denne, på verbal kommando eller
håndtegn skal hunden gå i grundstilling.

Bedømmelse:
Der bliver trukket for tøvende udløb til markeringen af midterpunktet og de efterfølgende
forhindringer, stærk afvigelse fra ideallinjen, temposkift, tøvende opspring på forhindringerne eller
hvis hunden selvstændigt forlader et af punkterne, hvis hundeføreren giver flere kommandoer eller
ved fejl i afslutningen.
Hvis rækkefølgen på forhindringerne ikke overholdes, eller hvis hundeføreren ændrer sin position,
bedømmes øvelsen til mangelfuldt.

8. Bære og aflevere hunden

10 point

Øvelses forudsætninger:



Startposition: Hunden må løftes fra jorden eller et forhøjet sted.
En bærehjælper.

Tilladte kommandoer:
Enten en verbal kommando eller et håndtegn til startpositionen, til indkald, og til at gå i
grundstilling.
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Øvelses udførsel:
Fra grundstilling må hundeføreren give sin hund en verbal kommando eller et håndtegn til en
startposition som letter løftet af hunden.
Hundeføreren bærer sin hund 10 m lige ud og overgiver hunden til en anden person. Mens
hundeføreren bliver stående, bærer den anden person hunden yderligere 10 m og stiller den på
jorden. Der skal hunden blive, til hundeføreren på tegn fra dommeren kalder på sin hund med
verbal kommando eller håndtegn. Hunden skal løbe hurtigt og glædeligt hen til hundeføreren og
sætte sig tæt foran denne, på verbal kommando eller håndtegn skal hunden gå i grundstilling.
Hunden må ikke udvise aggression mod hundeføreren eller bærehjælperen.
Når hunden bæres, skal den kunne bevæge sin hale frit.

Bedømmelse:
Der bliver trukket for usamarbejdsvillig hund, hvis hunden er urolig når den bæres, hvis hunden
knurre let, eller trækker sig når den sættes ned.
Hvis hunden springer ned bedømmes øvelsen til mangelfuldt
Er hunden overdreven sky eller aggressiv mod hundeføreren eller bærehjælperen fører det til
diskvalifikation.

9. Afdækning med afledning

10 point

Øvelses forudsætninger:
2 markerede steder, et til hanhunde, og et til tæver.

Tilladte kommandoer:
Enten en verbal kommando eller et håndtegn til dæk.
Enten en verbal kommando eller et håndtegn til at sætte sig op.

Øvelses udførsel:
Før arbejdet begynder for den anden hund, tager hundeføreren sin hund fri ved fod i grundstilling
ved markering efter dommerens anvisning. På tegn fra dommeren giver hundeføreren verbal
kommando eller håndtegn til dæk. Uden at lade nogen form for genstande ligge tilbage ved
hunden, går hundeføreren efter dommerens anvisning til en markering mindst 40 skridt væk. Der
skal hundeføreren stå roligt med front mod hunden. Hunden skal uden nogen form for påvirkning
fra hundeføreren blive liggende roligt, mens den anden hund viser øvelse 1-8.
Mens den anden hund går fri ved fod, går hundeføreren selvstændigt med i persongruppen og
tilbage til sin oprindelige plads igen.
På tegn fra dommeren går hundeføreren til sin hund og stiller sig på hundens højre side. På nyt
tegn fra dommeren skal hunden på verbal kommando eller håndtegn sætte sig op. Hunden skal
sætte sig hurtigt og lige op.

Bedømmelse:
Der bliver trukket for uro i dækken hos hunden, eller hvis den rejser sig for tidligt op, sætter sig op,
eller kommer hundeføreren i møde, når denne går hen mod hunden. Hvis hundeføreren forholder
sig uroligt eller giver skjulte tegn til hunden.
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Hvis hunden ikke dækker men står eller sidder, men bliver på stedet bedømmes øvelsen til
mangelfuldt. Hvis hunden flytter sig mere end 3 m, efter den anden hund har afsluttet øvelse nr. 4,
sker der ligeledes en delbedømmelse.
Hvis hunden flytter sig mere end 3 m, inden den anden hund har udført øvelse nr. 4, bliver øvelsen
bedømt til 0.
Lydighed og Færdighed slutter med at hundeføreren afmelder prøven, og dommeren giver sin
bedømmelse.
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Skitser:
Fri ved fod:

Normal gang
Løb
Langsom gang
Omkring vending
Højre vending
Venstre vending
Opstandsning
Grundstilling

Gruppe

OBS: Skemaet er afhængigt af pladsforholdene. Efter omkringvendingen kan der også
forlanges en venstrevending og derefter en højevending.
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Distance kontrol

Stå-dæk

Sid

Fjerndirigering

Kegle
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