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Forord RDA 
 
Hæftet er koncentreret omkring de discipliner, der pt. afholdes prøver i, i Danmark.  
Det vil sige:  

 Spor, RH-F V + A + B  

 Rundering, RH-FL V + A +B  

 Ruinsøg, RH-T V + A + B  

 
Rigtig god fornøjelse  
Redningshunden Danmark 2019 
 

Forord 
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, februar 2018 og under IRO delegeret forsamling, juni 2018.  
 
Programmet er tænkt som en verdensomspændende platform for indsats organisationer og som 
basis for træningen af redningshunde. 
 
Den indsatsorienteret egnethedstest bliver varetaget og gennemført af de nationale og 
internationale indsats organisationer. 
 
Af praktiske årsager benytter man den maskuline form, men det er selvfølgelig også gældende for 
den feminine form. 
 
 
Bestemmelserne er gældende med virkning fra den 1. januar 2019 
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1 Almindelige bestemmelser  
1.1 Mål og udførsel 
Mål  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. 

Praktisk indsats 
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. 

Afholdelse af prøver 
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. 
Ved store arrangement som store prøver, stats- og verdensmesterskaber kan der 
laves taktiske restriktioner på baggrund af deltager antal og tidsplaner.  
Redningshunde prøver kan udskrives som rene næsearbejde prøver eller 
lydighedsprøver i alle discipliner og på alle niveauer.  
Prøver som kun er lavet i et moment bliver skrevet i resultathæftet med point og 
prædikat med kommentar om, at det er en del test.  

 
F.eks.:  

 
RH-F B…..komplet test med prædikat 
RH-F B, N… kun næsearbejde prøve 
RH-F B, UO…kun lydighed/færdigheds prøve. 

 
I forhold til avlsgodkendelser og championater, så skal både A og B momenterne 
bestås ved samme prøve for at blive godkendt.  

 

1.2 Generelle forkortelser og definitioner 
 
Organisation   

FCI  Fédération Cynologique Internationale  
LAO  National Organisation FCI  
IRO  International SAR Dog Organization  
NRO  National SAR Dog Organisation under IRO  

Dokumenter   
IPO-R  International prøve regler for redningshunde  

Prøver  
RH-F  Redningshundeprøve i spor  
RH-FL  Redningshundeprøve i rundering 
RH-T  Redningshundeprøve i ruin   
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RH-L  Redningshundeprøve i lavine 
RH-W  Redningshundeprøve vandredning  
RH-MT  Redningshundeprøve mantrailing 

Hundefører/hund 
H Hund  
HF Hundefører  
RH  Redningshund  
RHT Redningshunde team (hund og fører)  
AC Acoustic Command  
VC Visual Command  

Personer  
HP  Hjælper   
TL Testleder 
TC Test Coordinator  
PR Dommer 
RA Judge’s directive  
VP  Figurant 

Tekniske termer 
F  Spor  
FL  Rundering  
FvF Fri ved fod 
GW  Færdighed  
GS  Grundstilling 
ID  Identifikations genstand 
L  Lavine  
MT  Mantrailing  
T  Ruin 
TO  Teknisk placering  
UO  Lydighed (Obedience)  
V Vand 

Test niveauer 
  A  Prøve niveau A  

Afdeling A Næsearbejde  
Afdeling B Lydighed/færdighed 
B  Prøve niveau B  

 V  Forprøve (Tidligere Egnethedsprøve E) 

2. Organisation 
2.1 Krav til arrangør 
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. 
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Prøveorganisation 
Den arrangerende organisation skal stå for at reglementet bliver overholdt i forhold 
til rådighed over personel, materiel og logistik. En organisation kan afholde en prøve 
alene eller i samarbejde med andre organisationer.  
VP og HP er PR’s assistenter og skal til enhver tid rette sig efter PRs anvisninger.  
VP og HP som ikke overholder PR’s anvisninger, som f.eks. hjælp til en markering 
eller lignende skal udskiftes og erstattes.  

 
Til persongruppen må der kun anvendes hunde med god social adfærd. Hvis en 
gruppe hund er asocial skal den udskiftes og erstattes.  

 
Prøveleder 

Den arrangerende organisation skal råde over en kvalificeret PL fra egen eller anden 
organisation. PL organiserer og overvåger al arbejde og forberedelse og sikrer 
gennemførsel af prøven i henhold til reglementet.  

 
PL skal sørge for at områderne overholder reglementet. PL skal stå til rådighed for PR 
under hele prøven. 

 
Tilmeldingsfrist 

PL skal sørge for at tidsfristerne i forbindelse med prøven skal overholdes.  
 
Administration 

PL er ansvarlig for afviklingen af alle formaliteter. Det anbefales at PL arbejder efter 
en tjekliste.  

 
Hjælpere 

PL er ansvarlig for udvælgelse af de nødvendige og kvalificeret hjælpere.  
 
Tidsplan 

Der ska ludarbejdes en tidsplan over deltagernes starttider og den skal sendes til PR 
mindst 3 dage før prøven.  

 
Det skal sikres af ethvert RHT i den samme disciplin og niveau skal dømme af samme 
PR og at PR ikke må dømmer mere end 9 timer om dagen.  

 
Resultatliste 

Der gælder de nationale bestemmelser for dokumentation og udlevering af 
prøveresultater.  

 
Enheder 

Man skal overholde det maksimale antal enheder for PR 
- A – Næsearbejde 
Niveau V 1 enhed 
Niveau A 2 enheder 
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Niveau B  3 enheder 
 

- B - Lydighed/færdighed 
Niveau V 1 enhed 
Niveau A 1 enhed 
Niveau B 1 enhed 

 
PR kan maksimalt dømme 36 enheder pr. dag. 

 

2.2 Krav til hundeføreren 
HF skal rettidigt anmelde sin prøvedeltagelse. Skulle hundeføreren være forhindret i 
at indfinde sig til tiden, skal han straks meddele dette til PL.  
HF skal sørge for at holde sig informeret mht. deadlines.   
Hver enkelt hundefører, som stiller op til en prøve, skal indfinde sig med den 
udrustning og påklædning, som er hensigtsmæssig for den pågældende prøve. 

Til og framelding 
Til- og framelding sker til PR før den første og efter den sidste øvelse, med hunden i 
halsbånd og line (ca. 1 meter) og med hunden i grundstilling. 
Markeringsdækken, seler, svømmevest mv. er kun tilladt, hvis det står beskrevet 
under det respektive moment.  
HF skal følge anvisningerne fra PR og PL.  
HF 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. 
Prøven slutter med bekendtgørelse af prøveresultat og udlevering af resultathæfte. 
Hvis man forlader prøven i utide pga. sygdom, skade eller personlige årsager, så skal 
det meldes til PL. Udeblivelse uden gyldig grund fører til diskrimination og føres i 
resultathæftet.  

Dyrevelfærd 
Gældende bestemmer i forhold dyrevelfærd, sikkerhed og miljømæssige regulativer 
skal overholdes.  
Gennem hele prøven vil alle former for tvang og grov behandling af hunden bliver 
sanktioneret i forhold til kapitel 2.6 

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 eller ham selv. Hundeejeren skal derfor være forsikret mod alle 
sådanne tænkelige skader og det skal kunne forevises på forlangende. De 
anvisninger, som gives af PL eller PR, accepteres frivilligt af hundeføreren og udføres 
på egen risiko. 

Tilladte hjælpemidler 
Følgende hjælpemidler er tilladt til taktisk hjælp til søgearbejdet:  

 
Fløjte:  Før prøvens begyndelse skal man vise dommeren fløjtesignalet. Ved benyttelse af 

fløjte bortfalde verbale kommandoer. 
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Vand og/eller svamp:  
Er tilladt i næsearbejdet efter aftale med PR, hvis de ydre omstændigheder og 
vejrforhold kræver det. Dog ikke direkte efter eller ved en markering.  

 
MT: 

GPS såfremt HF før prøven har vist GPS til PR.  
 
Ikke tilladte hjælpemidler 

- GPS og tegneredskaber i næsearbejdet, undtaget MT 
- Motivationsgenstande 
- Foder 

 

2.3 Krav til hund 
Aldersgrænser  

På prøvedagen skal hundens alder mindst være:  
Prøver på trin V 15 måneder 
Prøver på trin A 18 måneder  
Prøver på trin B 20 måneder 

Identitet 
En hund som ikke kan identificeret ved hjælp af tatovering eller mikrochip kan ikke 
deltage.  

Starttilladelse 
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 maks. 2 hunde. En hund kan maks. aflægge 2 prøver ved et arrangement. Den 
første prøve skal være afsluttet før begyndelsen af den næste.  
Ingen krav til prøve V,  
Krav til prøve V:  Ingen, men der kan dog være nationale krav. 
Krav til prøve A:  Bestået prøve E i den samme disciplin. 
Krav til prøve B:  Mindst 2 prøver på niveau A i den samme disciplin med 

mindst samlet prædikat God. 
L, W:   En prøve i A med minimum God 
Alle prøver, uanset niveau, kan gentages ubegrænset.  
Hvis hunden ikke består en prøve, kan hunden først starte efter 5 dage i den samme 
disciplin. 
Efter 2 beståede prøver på niveau A (undtaget L, W) med mindst god (G) i den 
samme disciplin, kan hunden næste dag føres på niveau B i den sammen disciplin, 
såfremt alderskravet er opfyldt.  
En hund kan ved det samme arrangement ikke blive før af flere hundeførere.  
Ved mesterskaber skal hunden stille på det højeste niveau, som den tidligere har 
bestået.  
Løbske tæver kan deltage i samtlige prøver, men de skal holdes adskilt fra øvrige 
deltagende hunde og føres til prøve sidst i arrangementet.  
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Syge hunde, og hunde, der mistænkes at være smittebærere, udelukkes fra samtlige 
prøver og må ikke medbringes og befinde sig inden for prøveområdet. 

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 sekretariatet inden prøven. Prøveresultatet skal noteres i 
resultathæftet af sekretariatet, samt kontrolleres og underskrives af PR.  
En diskvalifikation noteres eller stemples med ”dis” og begrundes i resultathæftet.  

Vaccinationer 
På forlangende fra PL skal man fremvise at vaccinationer overholde de nationale 
bestemmelser for vaccination af hunde.  

Social adfærd 
Dommeren iagttager hundens væsen før og under hele prøven. PR har pligt til at 
afbryde prøven såfremt hunden viser åbenbare karakterbrister eller hvis hunden 
viser aggressivitet at diskvalificere hunden. PR skal straks informere PL som 
beskrevet i punkt 2.6.  
Som åbenbare karakterbrister gælder: 
- Aggressivitet overfor fremmede personer og andre hunde 
- Hvis hunden forlader hundeføreren eller arbejdspladsen. 

Hundens lydighed 
Hvis hunden ikke adlyder kommandoer kan PR give HF 3 chancer for at kalde hunden 
til sig.  
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. 

Udrustning 
Et markeringsdækken er tilladt undtaget i ruinsøg. Belysning og/eller klokker er 
tilladt. Ved belysning er der ment blink eller knæklys, hvilket gør det muligt for HF at 
vide hvor hunden er. Men ikke en lampe eller lygte til hundens orientering. i 
Der kan anvendes almindelige ikke manipulerbare halsbånd (kvæl og halvkvæl er ikke 
tilladt). Hunden kan bære det eller HF kan have det med sig.  
Medicinske halsbånd mod parasitter er tilladt, såfremt de sidder løs omkring halsen. 
RH-W, se evt. tysk program. 

 

2.4 Infrastruktur 
Almindelige regler  

Alle angivelser vedr. forhindringer så som materiale, konstruktion og mål er angivet 
både i teksten og i skitser bag i programmet.  
Ved gennemførsel af prøver skal der være arbejdsområder til rådighed som 
overholder alle prøve regulativer.  
PR og den arrangerende organisation bestemmer om man har adgang til 
arbejdsområderne i hovedmomentet, uden for selve prøven. 

Sikkerhed 
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For at undgå ulykker skal arbejdsområder og forhindringer overholde det gældende 
lands sikkerhedsbestemmelser.  
PR kan ligeledes afvise arbejdsområder eller forhindringerne, hvis de er til fare for H 
eller HF.  

Hjælpere 
Hjælpere skal forholde sig neutral og må ikke forstyrre H.  
W, se evt. tysk program. 
 

2.4.1 Prøveområde UO/GW 
Generelt 

PR kan afvise arbejdsområder eller forhindringer hvis de ikke er udarbejdet i henhold 
til PO. 

F, FL, T, MT 
For udførelse af UO/GW skal der være et område af passende størrelse til rådighed. 
L, se evt. tysk program. 

Markeringer 
PR skal godkende at opstillingen overholder beskrivelserne og skitser af de 
individuelle øvelse. Når dommeren har godkendt opstillingen, så markeres start 
positionen for de respektive øvelser. Hvis det er beskrevet i skridt, så omregnes det 
til 0,7 meter.  

Gruppe 
Se skitse 10.2 
Til gruppe øvelsen er det anbefalet at markere 2 cirkler med en radius af 2,0 og 2,5 
meter. Gruppen bliver i indercirklen, mens HF går på den ydre cirkel, så der er en 
distance på 0,5 meter mellem HF og gruppe.  
Gruppen skal bestå af mindst 4 personer. To af personerne skal gå med en vel 
socialiseret hund i line (han og tæve). Gruppen skal bevæge sig i ring og i urets 
retning. Gruppen skal stoppe efter ordre fra PR eller PL. 

Dæk med forstyrrelser 
Se skitse 10.1  
Dækpositionen markeres med 2 linjer, en til hanner og en til tæver. Afstanden fra 
forhindringerne til den afdækkede hund skal være mindst 10 meter. Afstanden 
mellem han og tæver skal være mindst 6 meter.  

Bæreøvelse 
Se skitse 10.5 (E) og 10.6 (A+B) 
- Bord eller forhøjet sted 
- En markering til hvor hunden overrækkes til hjælper 
- En markering til slutpunktet 

Apport 
Mindst 5 brugsgenstande, maksimalt i sko størrelse, i følgende materialer: Træ, 
læder, letmetal, tekstil, kunststof og/eller en kombination. 
Bidepølser, legetøj eller lign. er ikke en brugsgenstand. Præparerede genstande 
(omviklede handsker eller andre sammenfoldede genstande) er ikke tilladt.  
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Ubehageligt underlag 
Se skitse 20.1 
På en grundflade på ca. 3 x 3 meter skal der befinde sig grov byggemateriale. Når 
man går på det skal overfladen være ubehageligt, og materialet skal være ustabilt og 
forskelligt.  

Stabil balancebom 
Se skitse 20.2 
Den stabile træ balancebom ligger på 2 faste støtter og har en længde på 4 meter og 
en brede på 30 cm.  

Fjerndirigering L, se evt. tysk program. 
Fjerndirigering F, FL, T 

Se skitse 20.5 
Bordene skal have en højde på 60 cm. og en længde og brede på 100 cm.  
Skridsikkert underlag er tilladt.  
Bordene må ikke være markeret.  
- 1 markering til startpunkt 
- Lodtrækning om rækkefølgen (kun i B) 

Bevægelig balancebom 
Se skitse 20.6 
Den bevægelige balancebom består af 2 lige store tønder med diameter på 40 cm. og 
stilladsbrædder på 4 m. x 30 cm. Konstruktionen skal kunne bevæge sig 20 cm.  
Lignede konstruktioner med de samme mål og bevægelighed er tilladt, som f.eks. 2 
faste bukke med skinner som gør at den kan bevæge sig 20 cm.  

Stige 
Se skitse 20.7 
Træstige på 4 meter, sprosse afstand på 30 cm, sprosse brede 5 cm., 14 sprosser i alt. 
2 støtter med en højde på 50 cm. som står i starten og slutningen af stige.  
Opgang med en længde på 1,2 meter og en brede på 0,5 meter. Tværstænger på 
opgangen er tilladt.  
Opgangen skal være stabil konstrueret og skal sættes fast på stigen. 

Tunnel 
Se skitse 20.8 
Der skal være en stiv indgang med diameter på 0,5 meter og en længde på 3 meter.  
I forlængelse en pose i blødt materiale, længde 3 m.  

 
Hængebro 

Se skitse 20.9 
Forhindringen består af:  
- Træbom på ca. 3 meter, bredde ca. 0,3 meter. 
- 2 konstruktioner til start og slut med en anordning til fastmontering af broen. 
- Mål fra jorden 0,4 meter.  
Op- og nedgang 
- Træbrædder på ca. 1,5 meter lang og 0,5 meter bred.  
- Målet til overkanten fra jorden skal være 0,35 meter. 
- Tværstænger på opgangen er tilladt.  
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Hængebroen består af 2 konstruktioner og et reb eller kæde som træbroen hænge i 
og 2 anordning som op- og nedgang. Selve hængebroen skal kunne bevæge sig frit i 
den opstillede konstruktion.  
Lignende konstruktioner med de samme mål og bevægelighed (i længde og til siden) 
er tilladt.  

 

2.4.2 Prøvefaciliteter næsearbejde 
F 

Hvis der er flere deltager vil der blive trykket lod. 
Ved niveau B skal der være en tydelig sværhedsgrad på sporet, som f.eks. 
terrænskifte, grøfter, veje og/eller sti overgange.  
Et detaljeret sporforløb skal stilles til rådighed for dommeren (f.eks. via GPS eller 
sporskitse) 
Lette buer er ikke retningsændringer, da disse skal være i en tydelig vinkel.  

 
ID genstand 

En brugsgenstand godt forsynet med fært, som i farve ikke afvige væsentligt fra 
terrænet. 
Den skal udlægges i terrænet, så den ikke umiddelbart er synlig for HF. 

 
Genstande:  

Brugsgenstande, godt forsynet med fært af forskelligt materiale. Maksimalt i 
tennissko størrelse, som i farve må ikke afvige væsentligt fra terrænet. 
FHL lægger genstandene ud på sporet, mens han går, uden at blive stående.  

 
T 

Søgeområdet skal være optisk afgrænset eller med tydelig markering af området. 
Arrangøren skal i afstemmelse med PR forberede skjulene, så 
sikkerhedsbestemmelserne er overholdt.  

  
T-V, A 

Søgeområdet skal være synligt for HF 
 
T-A, B 

Som forstyrrelse kan være ulmende ild/røg, motorstøj, hammerslag, trommen, 
højtalere mv.  

 
Forstyrrelserne skal aftales med PR 

 
L, se evt. tysk program. 
MT, se evt. tysk program. 
Fært genstand, MT, se evt. tysk program. 
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2.4.3 Figuranter 
Generel 

Figuranterne er dommerens assistenter, og skal forholde sig rolig i skjulet uden at 
give hundeføreren, og/eller hunden nogen form for hjælp, særdeles i forhold til at 
hjælpe hunden til markering. 
I ikke anvendte skjul må der ikke være nogen former for genstande, som tæpper, 
rygsække og lign.  

 
FL 

Farven på beklædning på VP må ikke afvige stærkt fra terrænet, der må ikke bruges 
reflekser og selvlysende farver.  
VP antager sin plads og position efter anvisninger fra PR og FP skal ligge med mindst 
20 meters afstand.  
P skal i skjulet forholde sig efter PRs anvisning og må sidde eller ligge i skjulet.  
VP skal indtage sin position 10 minutter før hunden bliver sat i gang.  
Det skal være muligt for hunden at få sigt og berøringskontakt med VP, som ikke må 
være fuldkommen dækket af presenninger, tæpper eller lign. 
Efter H har fundet VP skal denne forlade skjulet efter anvisning fra PR og det gælder 
også fjernelse af underlaget.  
Placering af VP kan ændres efter hver hund og tidligere skjul kan benyttes igen.  

 
T 

VP skal være lagt i skjul mindst 10 minutter før hunden sættes på.  
VP må ikke være hermetisk forseglet i skjulet, og man skal i særdeleshed tage højde 
for giftige gasser i skjulene.  
Afstanden mellem VP skal være mindst 10 meter og skjulene skal være valgt sådan, 
at det er muligt med en entydig differentieret markering.  

 
L, se evt. tysk program. 
T, L 

Når hunden finder VP må der, på niveau A og B, ikke være sigt og/eller 
berøringskontakt. Tildækningen af VP skal være så ikke i iøjnefaldende som mulig.  

 
MT, se evt. tysk program 
 

2.5 Dommerne (PR) 

2.5.1 Tilladelse 
Prøverne må kun dømmes af kompetente dommere som er certificeret af værtens 
paraply organisation (FCI eller IRO). 
Dommerregler og bestemmelser for værtens paraply organisation er gældende.  

 

2.5.2 Generelle bestemmelser 
PR’s afgørelse er endegyldig, men i tilfælde af overtrædelse af regler er der ret til 
appel.  
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Ved uforudsete hændelser står det dommere frit for at lade hundeføreren gentage 
en øvelse eller disciplin.  HF kan ikke kræve at få lov til at gentage en øvelse.  
PR må ikke dømme hunde som er fra hans husstand, som han er i besiddelse af eller 
indehaver af.  
Forud for en prøves begyndelse skal PR gennemgå alle hans områder, i sær for hvad 
angår indretning af arbejdspladser/områder. I samarbejde med PL skal PR lave 
korrektioner af områderne, hvis det er nødvendig. Hvis det ikke er muligt at lave 
korrektioner af områderne, så skal PR beslutte om han vil lave en undtagelse.  
PR skal være udstyret med det nødvendig sikkerhedsudstyr til hans arbejde, specielt 
hjelm og sikkerhedssko i ruinen.  

 

2.6 Advarsel/afbrydelse/diskvalifikation 
Bekendtgørelse 

Hvis PR giver en advarsel, afbryder eller diskvalificerer, så skal det staks 
meddeles til HF mundtligt.  

 

2.6.1 Advarsel 
Grunde 

- Ikke efterkommer PRs anvisning 
- Hvis HF ulovligt hjælper eller berører hunden under næsearbejde, 

lydighed/færdighed, undtaget ros 
- Usportslig optræden 
- Hvis man give afkald på en øvelse eller øvelsesdel.  
Ved første advarsel bliver der trukket 5 point og efter anden advarsel, så bliver 
disciplinen afbrud.  

 

2.6.2 Afbrud 
Ved afbrud af en disciplin, så gælder den som ikke bestået. De point som man har 
fået tildelt indtil da, dem får man minus 61 point i A-momentet og minus 31 point i B-
momentet. Deltageren starter, så vidt det er muligt i næste moment. 

 
Grunde 

- Hvis hunden forlader prøveområdet og ikke returnere til HF efter 3 kommando. 
- Hvis hunden ikke viser lydighed efter 3 kommando. 
- Ved manglende forberedelse 
- Manglende vilje til at arbejde. 
- Skud følsom 
- Adfærdsmangler 
- Tydelige fysiske begrænsninger for hund eller fører. 
- Efter anden advarsel 
- Hvis man giver foder eller motivationslegetøj i løbet af arbejdet.  
- Efter anden fejlmarkering 
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2.6.3 Diskvalifikation 
Grunde 

- Usportslig optræden fra HFs side under og efter prøver. 
- Hvis man bruger tvangsmidler på eller omkring prøveområdet. 
- Hvis hunden er aggressiv overfor personer eller dyr 
- Hvis hunden skader en VP 
- Ubegrundet udeblivelse fra prøven 
Ved diskvalifikation afbrydes prøven med det sammen og man får ingen point for 
prøven. 
Ved diskvalifikation bliver begrundelsen skrevet i resultathæftet og på resultatlisten. 
Der følger en skriftlig begrundelse fra PR til IRO eller den nationale LAO under FCI. 
IRO eller LAO afgøre om der skal ske yderligere sanktioner. HF kan derudover 
udelukkes fra resten af arrangementet.  

 

2.7 Sanktioner og klager mod regelbrud 
Klager 

Man kan kun lave indvendinger om regelbrud og ikke mod følger af dommerens 
beslutning.  
HF som ønsker at anfægte regelbrud har muligheden, hvis han samme dag, seneste ½ 
time efter sidste prøve indgiver en skriftlig begrundelse til PL. Der skal derudover 
betales 300 euro i depositum. 
Hvis klagen bliver afvist forbliver depositum hos arrangøren.  

Klageinstans  
Klageinstansen består af følgende: 
- PL og den respektive PR 
- Hvis der ikke kan opnås enighed vedrørende regelbruddet, så skal arrangøren 

melde det til den nationale hovedorganisation, som så skal træffe en endegyldig 
afgørelse.  

- Ved landsdækkende prøver skal det noteres i programmet hvem der er 
klageinstansen.  

Behandling af klager 
Klageinstansen skal behandle klagen umiddelbart efter de er blevet gjort bekendt 
med det.  
Man kan inddrage vidner. 

 
Beslutningen fra klageinstansen er bindende.  

 

3. Prøveudførsel og bedømmelse 
3.1 Generelle bestemmelser 

Bedømmelsen af den viste øvelse må kun bedømmes efter dette prøveprogram og 
bliver bedømt med point og prædikater. Prædikaterne og de tilhørende point skal 
afspejle øvelsens udførsel.  
Ved pointlighed afgøres det med højeste point i næsearbejde.  
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I den samlede bedømmelse må der kun benyttes hele point. Man kan dog give halve 
point i de enkelte øvelser, og så skal der rundes op eller ned efter det samlede 
helhedsindtryk.  
En prøve er bestået hvis H i hver afdeling har opnået mindst 70% af det samlede 
antal point. 
Man kan nationalt bestemme hvordan man dokumenter resultaterne. 
Man skal være opmærksom på, at en fejl som er gennemgående gennem prøven, 
som f.eks. skæv plads, ikke bliver trukket lige meget hver gang, men der bliver taget 
højde for det i helhedsindtrykket. 
Det gælder grundlæggende for alle øvelser, discipliner og på alle niveau under 
kapitel 3.  

 

3.2 Point tabel 
 

Prædi-
kat 

Fortrindelig Særdelses god God Tilfredsstillende Mangelfuld 

Total Maks. Min. Maks. Min. Maks. Min. Maks. Min. max. min. 

  100% 96% 95% 90% 89% 80% 79% 70% 69% 

0% 

5 5,0 5,0 4,5 4,5 4,0 4,0 3,5 3,5 3.0 

10 10,0 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6.5 

15 15,0 14,5 14,0 13,5 13,0 12,0 11,5 10,5 10.0 

20 20,0 19,5 19,0 18,0 17,5 16,0 15,5 14,0 13.5 

30 30,0 29,0 28,5 27,0 26,5 24,0 23,5 21,0 20.5 

40 40,0 38,5 38,0 36,0 35,5 32,0 31,5 28,0 27.5 

50 50,0 48,0 47,5 45,0 44,5 40,0 39,5 35,0 34.5 

60 60,0 57,5 57,0 54,0 53,5 48,0 47,5 42,0 41.5 

70 70,0 67,0 66,5 63,0 62,5 56,0 55,5 49,0 48.5 

80 80,0 76,5 76,0 72,0 71,5 64,0 63,5 56,0 55.5 

100 100,0 96,0 95,5 90,0 89,5 80,0 79,5 70,0 69.0 

200 200,0 191,0 190,5 180,0 179,5 160,0 159,5 140,0 139.0 

300 300,0 286,0 285,5 270,0 269,5 240,0 239,5 210,0 209.0 

 
 

3.3 Udførsel og bedømmelse af lydighed/færdighed 

3.3.1 Bedømmelse af HF og H 
Generel for HF 

- HFs optræden 
- Team arbejde 
- Der tages højde for sportsmanship i bedømmelsen. 
Hvis man står med spredte ben, så er det en generel fejl og man mister point i den 
pågældende øvelse.  

Generel for H 



21 

 

Arbejdsglæde, førbarhed, styring, bevægelighed, fitness, udholdenhed, 
helhedsindtryk og neutralitet over for skud undtaget L,V 

Håndtegn og kommandoer 
HF kan selv vælge håndtegn eller hørbare kommandoer til udførelse af en øvelse, 
men kommandoen skal dog være kort. Hundens navn gælder som hørbar 
kommando.  
Hvis man ska bruge en ekstra kommando for at få hunden til at udføre en øvelse eller 
en deløvelse, så trækkes der 2 point i øvelsen eller deløvelsen.  
Hvis H nægter at gå på en forhindring eller i et område, så får man 0 point og man får 
ikke lov til at gentage øvelsen. 
Hvis H har behøv for en 3. kommando for at udføre en øvelse, så bliver hele øvelsen 
bedømt som mangelfuld.  
Hvis H ikke udfører øvelsen efter 3. kommando, så bliver øvelsen afbrudt og man får 
0 point.  
Der skal være 3 sekunders pause mellem kommandoer.  
Det er tilladt HF at bruge enten håndtegn eller hørbare kommandoer, men hvis man 
bruge begge dele, så skal de gives samtidig for at det gælder for en kommando. 
Hundens navn gælder som en hørbar kommando. Ikke anvendte hørbare og visuelle 
håndtegn påvirker ikke bedømmelsen negativt.  

Hjælp 
Yderligere håndtegn, hørbare kommandoer, kropskommandoer og anden skjult 
hjælp reducerer point.  

Udførsel 
Hunden bliver fremvist i naturlig gangart og H skal følge HF i knæhøjde. H skal følge 
opmærksom, frejdig, tæt og parallelt. Ved op standsning skal hunden selvstændigt 
sætte sig tæt og parallelt.  

Positioner 
Efter afgivelse af håndtegn eller hørbar kommando skal H indtage position hurtigt, 
uden tøven, lige og opmærksomt.  

Omkringvendinger og afsluttende grundstilling 
Omkringvendingerne skal udføres til venstre (180 gr. på stedet omkring). Der er 2 
varianter at vælge i mellem. H går med en højre vending bagom HF eller H viser en 
venstre vending 180gr. på stedet omkring.  
Afsluttende grundstilling kan vises ved at hunden går tæt foran eller bag HF. 

Indkald, sidde foran og afslutning 
H skal komme hurtigt og frejdigt og skal sætte sig tæt og lige foran HF. Efter en 
ventetid på 3 sekunder, kommanderes H i grundstilling.  

Stige/balancebom/hængebro 
Fejl der fører til afbrud af øvelsen er bl.a.: 
- Tøven eller overilet opspring 
- Hvis de bevæger sig med tøven, ængstelig, usikker eller flygtig gang på 

forhindringen.  
- Tøvende indtagelse af en position  
- Hvis de ikke når til enden af en forhindring. 
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Gentagende fejl 
En fejl som er gennemgående gennem prøven, som f.eks. skæv plads, bliver ikke 
trukket lige meget hver gang, men der bliver taget højde for det i helhedsindtrykket. 

 

3.3.2 Lodtrækning om rækkefølgen af øvelserne 
V 

På niveau E er der ingen lodtrækning om rækkefølgen i lydighed/færdighed. De 
udføres i den rækkefølge der står i prøveprogrammet. 

L, V 
Hf kan selv bestemme rækkefølgen i øvelsen fjerndirigering.  

A, B 
Der trækkes lod om startrækkefølgen på øvelserne i starten af arrangementet og det 
er samme for alle deltagere.  
Fri ved fod er altid den første øvelse og afdækningen med forstyrrelser er altid den 
sidste.  
Alle færdighedsøvelser ligger samlet i lodtrækningen og PR bestemmer rækkefølgen 
på færdighedsøvelserne. Dermed trækkes der lod om følgende øvelser:  
- Distancekontrol 
- Apport 
- Bæreøvelse 
- Fjerndirigering 
- Færdighed (stige, balancebom, hængebro og tunnel) 

Positionsskift B og dirigering B 
Der bliver trukket lod om rækkefølgen på positionerne og bordene. 

 

3.3.3 Start og slut af en øvelse 
Udførsel: 

I lydighed og færdighed begynder og slutter alle øvelser med grundstilling på PRs 
anvisning. 
I grundstilling sidder hunden tæt og parallelt med hundeføreren således, at hundens 
højre skulder er ud for hundeførerens venstre knæ, elles fratrækkes point. 
Der fratrækkes point i øvelsen, hvis HF ændrer placering i løbet af en øvelse uden PRs 
tilladelse medmindre der står andet i programmet. 
H skal udføre øvelserne frejdig og hurtigt.  
Ved start af en øvelse skal hunden selvstændig og uden kommando indtage 
grundstilling og dette gælder også ved enhver opstandsning.  
I færdigheden begynder hver øvelse med hunden grundstilling ca. 2 skridt foran 
forhindringen og slutter med grundstilling efter forhindringen, med mindre andet er 
beskrevet i programmet.  
Det er tilladt at rose hunden kort efter hver øvelse.  
Når hunden fra positionen ”siddende tæt foran” kommanderes til grundstilling, kan 
hunden enten gå direkte på plads eller gå tæt bag om hundeføreren. 
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3.3.4 Bedømmelse af skud følsomhed 
Øvelse  

Under lydighed/færdighed og dæk med afledning bliver der skudt 2 skud med en 6 
mm. startpistol.  

Udførsel  
Skuddene afgives med et mellemrum på 3-5 sekunder under den første øvelse i 
lydighed/færdighed på PRs anvisning. 
Skuddene afgives op i luften af en hjælper.  

Bedømmelse  
Hunden skal forholde sig neutralt i forhold til skuddene.  
Hvis hunden i dæk med afledning, på grund af skud, ændre position til stå eller sit 
eller forlader dækken med maks. 3 meter, så får man en delbedømmelse.  
Hunden skal udvise ligegyldighed overfor skuddet. 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. Det står 
PR frit for at gentage skuddene uafhængig af lydighed/færdig for at afprøve om H er 
skudræd. 
Viser H sig skudfølsom afbrydes momentet. 
 

3.3.5 Lineføring/Fri ved Fod 
Lineføring: Hunden føres i line 
Fri ved Fod:  Hunden føres uden line 
Udførelse:  

Dommeren giver tegn til at starte øvelsen. Alt andet, vendinger, stop, temposkift, 
osv. udføres uden dommerens eller prøvelederens anvisninger.  
Ved øvelsens start går hundeføreren med hunden 50 skridt lige ud uden stop. Under 
denne del af øvelsen affyres 2 skud. 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. De individuelle skridt typer skal være 
tydelig på både hundefører og hund. 
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 omkringvending. 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.  

 
Bedømmelse:  

Der fratrækkes point hvis hunden går foran, bagved, for langt fra, eller går 
langsom/tøvende på plads, hvis den er trykket, og hvis hundeføreren 
benytteryderligere kommandoer og kropshjælp.  

 
Fri ved fod:   

I øvelsen Fri ved Fod i Gruppe tæller arbejdet i gruppen med en tredjedel af det 
samlede pointtal. 
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3.3.6 Øvelse gå igennem en gruppe personer   
I klasse V: Hunden føres hunden i line 
I klasserne A og B: Hunden føres uden line.  
Udførelse:   

Inden RHT går ind i gruppen, standser gruppen op på dommerens anvisning. 
Fra grundstillingen går RHT mod urets retning tæt forbi gruppen, således at hunden 
passerer tæt forbi hundene i gruppen. RHT laver en opstandsning, mens gruppen går 
videre, således at mindst en person i gruppen og begge hunde passerer RHT. På 
dommerens anvisning stopper gruppen.  
Der på går RHT i gennem gruppen ifølge tegningen og går venstre rundt om en 
person og højre rundt om en anden. Når RHT går rundt om personerne, så er det 
altid rundt om personerne med hunde. Derpå laves en opstandsning i midten af 
gruppen, hvor hunden selvstændigt sætter sig i grundstilling. Herefter sætter 
gruppen sig igen i bevægelse. Bagefter forlader RHT gruppen og afslutter øvelsen 
med hunden i grundstilling. 

Niveau V:  Efter gruppeøvelsen tages snoren af hunden.  
Bedømmelse:  

I øvelsen Gruppe skal hundens vise sig at være socialt omgængelig. 
Manglende koncentration, såvel som ekstra kommandoer eller kropstegn trækker 
ned i bedømmelsen.  
Udviser hunden aggressiv adfærd og angriber en af gruppehundene, diskvalificeres 
RHT. 

 

3.3.7 Indkald med Dæk 
Udførelse:  

Fra grundstilling bevæger RHT sig ligeud i fri ved fod. Efter 10-15 skridt dækkes 
hunden af i gå-retningen på en kommando eller et kropstegn fra HF, uden at denne 
afbryder sin gang eller ser sig tilbage. Efter ca. 30 skridt ligeud standser HF op og 
vender sig om imod sin hund, der ligger roligt afdækket.   
På dommerens anvisning kalder HF sin hund til sig med kommando eller kropstegn. 
Hunden skal hurtigt og med glæde løbe hen til HF og sætte sig tæt foran denne. 
Hundens indtager grundstillingen på HFs kommando.  

Bedømmelse:  
Fejl i afviklingen, langsom afdækning, hunden ligger uroligt, langsomt indløb, fejl ved 
at sidde foran, og afslutning af øvelsen, såvel som ekstra kommando og kropstegn 
giver pointfradrag.  

 

3.3.8 Stillingsskift 
Udførelse:  

På 10 skridts afstand fra bordet indtager RHT grundstillingen. Derfra sender HF 
hunden hen til bordet med kommando eller kropstegn. Hunden skal springe op på 
bordet uden tøven og blive stående.  
På bordet vises følgende positioner, på dommerens anvisninger: Sit, Dæk, Stå.   
Øvelsen slutter med at HF kalder sin hund ind på dommerens anvisning. Hunden skal 
sidde foran og indtage grundstillingen med 1 kommando.  
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Bedømmelse:  
Tøvende spring op på bordet, langsomt indløb, fejl ved at sidde foran og øvelsens 
afslutning, såvel som ekstra kommandoer og kropstegn giver pointfradrag.  
Positioner, der ikke viser, bedømmes svarende til beskrivelsen af det pågældende 
prøvetrin. 

 

3.3.9 Apport 
Arrangøren stiller apportgenstande til rådighed jf. art. 2.4.1. 

Niveau A:  HF vælger selv en apportgenstand ud fra de genstande, arrangøren har stillet til 
rådighed.  

Niveau B:  Dommerne vælger apportgenstand ved prøvens start; genstanden er den samme for 
alle RHT.  

Udførelse:  
Hf henter genstanden, med hunden Fvf, fra depotstedet nær startpositionen, og 
bringer den tilbage dertil efter endt øvelse.   
Fra grundstillingen kaster HF genstanden ca. 10 skridt væk. Kommando til 
apportering må først gives når genstanden ligger stille.  
Hunden, der sidder ved siden af HF, skal på en kommando eller kropstegn løbe 
hurtigt hen til genstanden, tage den op med det samme, og bringe den i samme 
hurtige tempo direkte tilbage til HF. Hunden sidde foran tæt ved HF og holder 
genstanden indtil HF efter en kort pause tager den fra hunden.  
Hunden går i grundstilling på 1 kommando.  
HF skal blive på startstedet under hele øvelsen.  

Bedømmelse:   
Disse fejl give bl.a. pointfradrag: 
- Langsomt eller ikke direkte (lige) udløb 
- Fejl ved optag 
- Langsom eller ikke direkte (lige) tilbageløb 
- Hunden taber genstanden 
- Hunden tygger på eller leger med genstanden. 
Der bliver point fradrag, såfremt genstanden kastes for kort eller for langt eller hvis 
HF hjælper hunden.  
Flytter HF sig fra startstedet eller hvis hunden ikke henter genstanden bedømmes 
øvelsen med 0 point.  

 

3.3.10 Bære og aflevere hunden 
Udførsel:  

Der stilles en hjælper til rådighed  
Fra grundstilling må hundeføreren give sin hund en verbal kommando og/eller et 
håndtegn til at hoppe op på bordet. Derfra løfter HF hunde, bærer hunden 10 meter 
lige ud og overgiver hunden til en anden person. Mens hunden bliver båret, så skal 
halen være fri. 
HF skal være i stand bære hunden. Hvis HF ikke kan bære sin hund, så vil hjælperen 
hente hunden på bordet, og bære og overbringe hunden. HF skal gå ved siden af, 
indtil hunden bliver overgivet og derefter udføres resten af øvelsen.  
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Niveau V: Derefter, bærer hjælperen hunden 10 skridt lige ud, med HF ved siden og med 

hundens  hoved i retning mod HF. HF må gerne tale med hunden. 
 
Niveau A, B: Mens hundeføreren bliver stående, bærer hjælperen 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. Hunden skal løbe hurtigt og glædeligt hen 
til hundeføreren og sætte sig tæt foran denne, på verbal kommando skal hunden gå i 
grundstilling.   

 
Bedømmelse:  

Der bliver trukket point 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 i bæreøvelsen bedømmes øvelsen til mangelfuldt  
Hvis hunden forlader hjælperen efter at være blevet sat ned og før dommerens tegn, 
så vil øvelsen maksimalt blive bedømt som tilfredsstillende.  

 

3.3.11 Afdækning med afledninger 
Udførsel:   

Hf indtager det afmærkede sted for afdækningen med sin hunde i FvF inden 
lydigheds – og færdighedsprøven for den næste hund starter.  
På dommerens anvisning dækker Hf sin hund af med en kommando eller et 
kropstegn uden af efterlade en genstand hos hunden. Derpå går HF til et sted der er 
40 skridt væk og anvist af dommeren, og bliver roligt stående, vendt mod hunden.  
Ved afslutning af øvelse 1 (FvF) for den anden hund, går HF selvstændigt ind i 
persongruppen, og ved denne øvelses slutning tilbage til sin anviste plads. På 
dommerens anvisning går HF tilbage til sin hund og stiller sig ved dennes højre side. 
På ny anvisning fra dommeren giver HF kommando eller kropstegn, hvorpå hunden 
hurtigt sætter sig lige op. 

Bedømmelse:   
Hunden ligger uroligt og ukoncentreret, rejser sig op i stå eller sit før tid, går HF i 
møde sidst i øvelsen. Ekstra kommandoer eller kropstegn, urolig adfærd fra HF, eller 
andre skjulte hjælpere bedømmes derefter.  

 

3.3.12 Bevægelse hen over ubehageligt underlag  
Udførelse:  

HF hunden indtager grundstillingen foran det ubehagelige underlag. HF giver en 
pladskommando og betræder underlaget med hunden Fvf.  
RHT går en gang frem og tilbage over det ubehagelige underlag og på tilbage turen, 
gøres én opstandsning. Her skal hunden sætte sig hurtigt. Når RHT har forladt 
underlaget, indtages grundstillingen. 

Bedømmelse:  
Usikkerhed hos hunden, tøven og undvigen af underlaget bedømmes derefter. 

 



27 

 

3.3.13 Tunnel med pose 
Øvelses forudsætninger:  
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 og/eller håndtegn 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 usikker/tøvende og/eller hektisk indgang i, og passage af 
forhindringen.  
Hvis hunden ikke forlader tunnelen eller ikke bliver efter den verbal kommando 
og/eller håndtegn, bliver øvelsen bedømt til mangelfuldt. 

 

3.3.14 Stabil balancebom  
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 op på højde side af hunden, og giver 
verbal kommando eller håndtegn for at gå videre til slutningen af 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 bliver trukket for usikker/tøvende og/eller hektisk passage af forhindringen, eller 
hvis hunden løber foran eller bliver bagved. 

 

3.3.15 Afstandskontrol 
Udførelse:  

Fra grundstillingen går hundeføreren lige ud med sin hund fri ved fod. Efter 10-15 
skridt skal hunden på kommando eller håndtegn 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. Hundeføreren kalder hunden til sig med kommando eller håndtegn. 
Hunden skal hurtigt og villigt løbe ind mod hundeføreren. Når hunden er nået ca. 
halvvejs, afgiver hundeføreren kommando og/eller håndtegn til dæk. Hvorpå hunden 
straks skal lægge sig. 

Niveau A: På nyt tegn fra dommeren kommanderer hundeføreren med kommando eller 
håndtegn hunden til at komme ind og sætte sig foran HF. 
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Niveau B: På nyt tegn fra dommeren kommanderer hundeføreren hunden i stå via kommando 
og/eller håndtegn. På yderligere tegn fra dommeren kalder hundeføreren hunden til 
sig vha. kommando eller håndtegn.  
Hunden skal løbe hurtigt og villigt ind til hundeføreren og sætte sig tæt foran. På 
kommando og/eller håndtegn skal hunden gå i grundstilling. 

Bedømmelse:  
Såfremt distancen mellem første indkald og indtagelse af første position er 
oversteget med mere end 10 skridt, så vil øvelsen blive bedømt med maks. 
tilfredsstillende. 
Der bliver trukket for positioner der ikke vises, i henhold til beskrivelse af det 
respektive niveau.   

 

3.3.16 Fjendirigering 
Niveau A: Hundeføreren underretter dommeren om rækkefølgen i begyndelsen af øvelsen 
Niveau B: Der trækkes lod om rækkefølgen 
Udførsel:  

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 kommando og/eller håndtegn, uden at ændre sin position. 
Når hunden har nået punktet skal den på kommando og/eller håndtegn blive ved 
markeringen. Efter den krævede ventetid sender hundeføreren hunden på en 
kommando og/eller håndtegn ud til det første bord. På kommando skal hunden 
springe op og på ny kommando skal hunden blive på bordet. På samme måde sender 
hundeføreren sin hund til 2. og 3. forhindring.  

 Fra den 3. forhindring kaldes der på hunden med en kommando eller håndtegn, og 
hunden skal løbe til hundeføreren og sætte sig tæt foran denne. På kommando eller 
håndtegn skal hunden indtage grundstilling. 

 Hunden skal blive på midterpunktet og de 3 borde i ca. 3 sekunder. 
 Det er tilladt for hundeføreren at justere retningen og tage et skridt til siden i forhold 

til hvor hunden skal sendes hen uden at det gælder som at forlade startstedet.  
Bedømmelse:  

Disse punkter vil bl.a. fører til fradrag af point: 
- Tøvende udløb til markeringen af midterpunktet og de efterfølgende 

forhindringer 
- Stærk afvigelse fra ideallinjen 
- Tøvende opspring på forhindringerne 
- Hunden forlader for hurtigt midterpunktet eller forhindringerne 
- Tøvende indtagelse af position 
- Langsom indkald og sit foran fører 
- Hundefører giver flere kommandoer 
- Fejl ved afslutningen 

 

3.3.17 Bevægelig balancebom 
Udførsel:  
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Hundeføreren indtager grundstillingen med sin hund fri ved fod i passende afstand til 
forhindringen. På 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 kommando eller håndtegn for at gå videre til slutningen af forhindringen. 
Der skal hunden selvstændigt blive. På dommerens tegn giver hundeføreren sin hund 
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 bliver trukket for usikker/tøvende og/eller hektisk passage af forhindringen, eller 
hvis hunden løber foran eller bliver bagved. 

 

3.3.18 Vandret stige 
Udførsel:   

Hundeføreren indtager grundstillingen med sin hund fri ved fod i passende afstand til 
forhindringen. På kommando og/eller håndtegn skal hunden gå via opgangen, 
selvstændigt hen ad stigen til sidste trin, og blive stående der. 

Niveau A: Så snart hunden har sat forpoterne på det første trin, så går hundeførere op til den 
arbejdende hund og de følges ad, dog uden at røre hunden eller forhindringen. Ved 
enden af stigen løfter hundeføreren hunden ned fra stigen, og med en kommando 
eller håndtegn tages hunden i grundstilling. 

Niveau B:  Hundeføreren bliver stående indtil hunden har nået det sidste trin med forpoterne 
og på dommerens tegn går hundeføreren til den ventende hund. Ved enden af stigen 
løfter hundeføreren hunden ned fra stigen, og med en kommando eller håndtegn 
tages hunden i grundstilling. 

Bedømmelse:  
Der bliver trukket for usikker/tøvende og/eller hektisk passage af forhindringen, eller 
hvis hunden løber foran eller bliver bagved. 

 

3.4 Udførelse og bedømmelse næsearbejde 

3.4.1 Generel procedure 
RHT parathed:  

HF afventer med sin søgeklare hund ude af syne af søgeområdet, indtil han/hun 
bliver kaldt frem.   
Den søgeklare hund kan bære et dækken med ID eller lignende og/eller bære et 
halsbånd. Hvis hunden påviser med bringsel, skal dette lægges på hunden inden 
søgets start.  
Det er tilladt at anbringe små klokker på hunden. I mørke er små lygter (ikke 
projektører) tilladt.  

Ankomst:  
På opråb melder HF sig med hunden i line og meddeler dommeren den valgte 
påvisningsmåde.  
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Taktisk situation:  
Dommeren beskriver søgeområdet ved hjælp af en skitse. Søgeområdet er visuelt 
afgrænset eller dets grænser er klart synlige.  
Efter Dommerens beskrivelse analyserer HF situationen og meddeler dommeren sin 
taktik.  
Dommerens situationsbeskrivelse omfatter i det væsentlige information om:  

 Hvad der er sket 

 Søgeområdet 

 Strukturen af bygninger/området 

 Spørgsmål om hvad der hidtil er sket 

 Infrastrukturen 

 Risiko-/faremomenter 
Søgetid:   

Søgetiden starter efter dommerens taktiske situationsbeskrivelse.  
Kommando/håndtegn:  

Gentagne og valgfrie kommandoer og kropstegn, der har til formål at dirigere 
hunden, er tilladt. Overdrevne kommandoer til at søge betragtes som fejl.  

Markering:  
HF skal meddelelse dommeren hundens påvisningsmåde, og må først bevæge sig hen 
til hunden på dommerens anvisning.  

T, L, FL: Efter Dommerens beskrivelse skal HF analysere situationen, og meddele sin 
søgetaktik til dommeren. Dommeren skal løbende informeres om evt. ændring af 
taktikken; søgetiden løber fortsat. Det står dommeren frit for at afslutte 
søgearbejdet efter at alle figuranter er fundet.  
Søgearbejdet slutter med HFs afmelding, og med bekendtgørelse af bedømmelsen. 

 

3.4.2 Bedømmelse HF  
Generelt:   

- Styring af hunden (ledelse, pres og holden tilbage, at læse hunden) 
- Teamwork 
- Rationel anvendelse af hunden 

Taktik:   
Opfattelse og bedømmelse af situationen, anvendelse af den valgte taktik, HFs 
overblik under hele søgearbejdet.  
Væsentlige kriterier omfatter bl.a.:  
- Hensynstagen til terrænets beskaffenhed og form, 
- Vindretningen, 
- Vurdering af hundens formåen,  
- Hvis aktuelt, bygningers beskaffenhed (indgange, opbygning…),  
- Personernes sidste kendte position 
Yderligere for FL/T/L 
Vurdering af situationen, beslutningstagen og anvendelse: 
- Spørgen af vidner, deres position og deres udsagn,  
- Bekendtgørelse og begrundelse for beslutninger, 
- Bliver hunden indsat på et egnet sted,  
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- Overblik over afsøgte/ikke afsøgte områder. 
- Afsluttende rapport (afsøgte områder, personernes findested og tilstand) 

FL: Såfremt hundeføreren finder figuranten og hvis hundeføreren tillader hunden frit at 
søge videre og den korrekt markere, så vil der ikke trække i bedømmelsen. 

MT: Se det engelske eller tyske program 
 

3.4.3 Bedømmelse hund 
Generelt:   

- Styrbarhed 
- Søgedrift / vilje til at finde 
- Bevægelighed, fitness og udholdenhed  
- Selvstændighed, arbejdsglæde, arbejdsdrift  
- Trykker, generer eller sårer den figuranten  
- Arbejdets helhedsindtryk. 

Styrbarhed:  
Samarbejde med HF, hurtig og målrettet udførelse af arbejdsopgaver under 
opretholdelse af søgemotivationen, Teamwork mellem hundefører og hund. 

Søgeintensitet:  
Søgedrift, søgeadfærd, temperament, motivation, arbejdsglæde 

Bevægelighed:  
Måden hunden bevæger sig på, adfærd overfor vanskeligheder, kondition, 
udholdenhed 

Selvstændighed:  
Hvor udpræget er hundens selvstændige arbejdsdrift 

FL, T: Systematisk afsøgning af området 
L, MT: Se det engelske eller tyske program 
 

 3.4.4 Påvisning 
Generelt:   

Hf skal oplyse dommeren om påvisningsmåden inden start af alle slags næsearbejde.   
Hjælp fra HF, figurant eller prøveleder er ikke tilladt, og en sådan påvisning 
bedømmes med et 0.   
HF skal melde påvisningen til dommeren, og må først begive sig hen til hunden på 
dommerens anvisning.  
Hunden skal påvise selvstændigt, tydeligt og intensivt, indtil HF er nået hen til den.  
For at slutte påvisningen er det grundlæggende overladt til HF, om han/hun kalder 
hunden til sig i umiddelbar nærhed af påvisningsstedet, eller om han/hun henter 
hunden på stedet.  
For at påvisningen er afsluttet korrekt, skal skiftet i hundens drift vises, og der skal 
tages kontakt til figuranten. Hunden skal forholde sig i ro på den anviste position, 
mens HF har kontakt til figuranten.  

FL:  HF oplyser før hunden sættes på, om han/hun ønsker at gå tilbage til udgangspunket, 
hvor påvisningen blev meldt, eller om hunden skal søge videre fra påvisningsstedet. 
En begrundet ændring af taktikken er til hver en tid mulig. 
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T:  Hf kan sende hunden fra påvisningsstedet 1 gang, eller sætte den på igen fra 
randområdet. Såfremt den fundne figurant ikke bliver fjernet fra skjulet, så vil endnu 
en markering der, ikke bliver betragtet som en fejl. HF må så hente hunden og sende 
den igen fra randområdet.  

Halsgivning (F, FL, T, L, MT) 
Udførelse:   

Under halsgivning skal hunden tydeligt rette fokus imod figuranten/figurantens fært. 
Hunden skal give hals selvstændigt, vedholdende, og retningsvisende, indtil HF efter 
dommerens anvisning, når derhen og afslutter påvisningen.  

Hunden forlader figuranten:  
Hvis hunden kun 1 gang ganske kort forlader færtstedet og selvstændigt kommer 
tilbage, bedømmes påvisningen maksimalt som tilfredsstillende. Forlader hunden 
færtstedet igen, bedømmes påvisningen som mangelfuld. Kommer hunden ikke 
selvstændigt tilbage til færtstedet, bedømmes påvisningen med 0. 

T:  Under halsgivning er hunden tydeligt rettet imod figuranten/figurantens fært. 
Hunden skal give hals selvstændigt, vedholdende, og retningsvisende indtil HF dukker 
op og afslutter påvisningen.   
Hunden må ikke røre ved figuranten. Ved lukkede skjul, som hunden ikke kan nå hen 
til, skal den med sin adfærd tydeligt vise hen til det sted, færten kommer fra. Forsøg 
på at bryde ind er ikke en fejl.  

L:  Se det engelske eller tyske program 
Bedømmelse:  

- Udførsel 
- Halsning 
- Gennembrydning og graven (L) 
- At blive hvor der påvises. 

Bringsel (F, FL, T):  
Udførelse:  

Til dette arbejde bærer hunden et specielt halsbånd, til hvilket bringsel er fastgjort. 
Anvendes der norsk bringsel, skal der før arbejdet kontrolleres, at hunden kan bære 
bringsel frit, og at det er muligt for den at lade bringsel falde.  
Halsbåndet skal være udstyret med en åbningsmekanisme, som beskytter hunden 
mod at komme til skade. 
Når figuranten er fundet, bringer hunden bringsel til HF.  
Det forlanges ikke, at hunden sidder for ved afleveringen.  
Når bringsel er afleveret, fører hunden, på opfordring fra HF, denne selvstændigt og 
ad den direkte vej hen til figuranten eller til påvisningsstedet. Hunden skal hele tiden 
have kontakt til HF. Hunden kan være i line af selvvalgt længde (max 10 meter). I 
ruinsøg må hunden ikke sættes i en show line. 
Når hunden når hen til figuranten, skal den selvstændigt blive ved figuranten. HF går 
hen til hunden, tager linen af den og afslutter påvisningen. 

Bedømmelse:   
- Udførelse 
- Optag af bringsel 
- At bære bringsel direkte hen til HF uden at slippe det 
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- At gå direkte hen til figuranten efter at bringsel er afleveret 
- Urolig holden af bringsel er ikke en fejl. Tygger hunden stærkt bedømmes 

derefter.   
At holde kontakten til Hf kan under visse omstændigheder (betinget af terrænet) 
være afbrudt, uden at dette bedømmes negativt. At hunden kortvarigt stopper op 
indtil HF i tæt bevoksning er nået hen til hunden, er ikke en fejl.  
Korte kommandoer til stop og ophør af stop/gå videre er ingen fejl, såfremt terrænet 
gør det nødvendigt. 

Fri Påvisning (F, FL, T)  
Udførelse:   

Ved fri påvisning løber hunden frem og tilbage mellem figurant og HF, ad den 
hurtigste og direkte vej, og leder på denne måde HF til figuranten/påvisningsstedet. 
Hunden må på intet tidspunkt under øvelsen føres i line.  
Hunden skal udvise denne adfærd, indtil HF er kommet hen til 
figuranten/påvisningsstedet. Ud over det skal hunden udvise et tydelig 
adfærdsmønster, således at påvisningen bliver tydelig. Hf oplyser Dommeren om 
dette adfærdsmønster, inden næsearbejdet starter.  

  Det vil sige for eksempel:   
- At springe op ad eller skubbe HF 
- Give hals ad HF 
- Øjenkontakt mellem hund og HF. 

Bedømmelse: 
- Udførelsen 
- At HF bringes direkte hen til figuranten 

Påvisning (F, MT)  
Udførelse (F):  

Under påvisning bliver hunden liggende, siddende eller stående ved genstanden eller 
ved sporlæggeren. 
Denne adfærd viser hunden, indtil HF er nået hen til genstanden eller personen. 

Udførsel (MT):  
Se det engelske eller tyske program 

Bedømmelse: 
Bliver påvisningen fremkaldt af HF, figurant eller TL, bedømmes påvisningen med 0.  
Enhver form for generen af figuranten fra hundens side bedømmes derefter.  
Urolig eller uklar adfærd under påvisningen bedømmes derefter. 

 

3.4.5 Påvisnings øvelse 
Påvisningsøvelse FL (A), F (V)  
Udførelse:   

Påvisningsstedet skal befinde sig udenfor søgeområdet. Figuranten skal begive sig 
hen til påvisningsstedet, uden at hunden ser det.  
På dommernes tegn gør HF sin hund søgeklar, og sender den med én kommando 
og/eller kropstegn til figuranten, der befinder sig siddende eller liggende i en afstand 
af ca. 30 meter. Hunden skal løbe den direkte vej, og påvise figuranten med det 
samme.  
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Hunden skal påvise tydeligt og uden nogen form for hjælp fra HF, med den 
påvisningsform som i forvejen er meddelt dommeren.  
Påvisningen bliver meldt til dommeren. Alt efter påvisningsart begiver HF sig på 
dommerens tegn hen til figuranten, eller bliver bragt derhen af hunden. Hvordan 
påvisningen afsluttes (hente hunden/indkald) er overladt til HF. 
Påvises der ved halsgivning, skal denne vare ca. 15 sekunder. På dommerens tegn 
kalder HF sin hund ind i umiddelbar nærhed af figuranten, eller henter den og giver 
en kommando og/eller kropstegn til at hunden indtager grundstilling. Derpå følger 
det videre næsearbejde.  
Udførelsen foregår analogt for bringsel og Fri påvisning. 

Bedømmelse:  
Registrerer hunden ikke figuranten eller forlader den figuranten umiddelbart efter 
påvisningen, og vender tilbage til HF, bedømmes øvelsen med 0.  
Omveje og ikke direkte udløb til figuranten, eller afbrudt halsgivning bedømmes 
derefter 

Påvisnings øvelse T (A), L (A) (L= Se det engelske eller tyske program) 
Udførelse:   

Arbejdet starter 10 meter (ved en markering på jorden) foran stedet, hvor en 
figurant er placeret i et rør- eller i en kasse, begge dele med låg.  
Påvisningsstedet skal befinde sig udenfor søgeområdet, og skal være klart 
genkendeligt som sådant.  
Skjulet skal vises til HF.   
På dommerens tegn gør HF sin hund søgeklar og sender den til skjulet. En kommando 
og/eller et kropstegn er tilladt for at starte øvelsen.  
Når hunden er ved skjulet og har fået færten, skal den begynde påvisningen. Når 
hunden har påvist, må HF efter dommerens tegn forlade startstedet og hente sin 
hund. Derpå skal hunden dækkes af ca. 3 meter fra findestedet. Her skal den 
forholde sig roligt og må under ingen omstændigheder forstyrre bjergningsarbejdet. 
HF hjælper med ved fritlæggelsen af figuranten. Så snart åbningen er stor nok, 
henter HF den afdækkede hund og lader den trænge ind til figuranten.  
Påvisning ved halsgivning skal vare ca. 15 sekunder. Derefter følger det videre 
næsearbejde. 
Udførelsen er analog ved bringsel og Fri påvisning. 

 
Bedømmelse: 

Registrerer hunden ikke figuranten eller forlader den figuranten umiddelbart efter 
påvisningen, og vender tilbage til HF, bedømmes øvelsen med 0.  
Omveje og ikke direkte udløb til figuranten, eller afbrudt halsgivning bedømmes 
derefter 

 

3.4.6. Spor  
Generelt:  

HF skal vente i venteområdet med sin søgefærdige hund, indtil han/hun bliver kaldt 
frem.  
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HF melder sig med hunden i line i grundstilling, og meddeler dommeren den valgte 
påvisningsmåde.  Hunden kan gå frit, eller føres i en 10 meter lang line, med 
halsbånd eller sele.  
Hvis hunden påviser med bringsel, skal dette monteres før start.  
Dommeren forklarer start området for HF, og HF må bevæge sig frit bag dette. HF 
tager linen af hunden og starter dens søg. 

Udførelse:    
HF følger hunden, og skal bibeholde en afstand af 10 meter, også hvis hunden søger 
uden line.  
Så snart hunden har fundet genstanden, skal den uden indvirkning fra HF omgående 
tage genstanden op eller på overbevisende måde påvise den.  Når hunden har påvist 
genstanden, går HF hen til hunden.  
HF viser, at hunden fandt genstanden ved at holde den i vejret. Herpå fortsætter HF 
sporarbejdet med sin hund.  
Under udarbejdelse af sporet skal hunden følge det lagte spor og HF skal overholde 
afstand på 10 meter fra hunden. Dommeren følger RHT i en passende afstand. 
Dommeren må ikke forstyrre RHT, men vælger dog frit sin position for at kunne 
vurdere arbejdet korrekt.  
HF har lov til at afbryde sporarbejdet; de pauser der opstår herved, tæller dog med i 
den samlede søgetid.  
Under sporarbejdet har HF lov til at rense hundens øjne og næse, og give den vand at 
drikke.   
Sporarbejdet slutter med overgivelse af de fundne genstande efter påvisning af 
sporlæggeren. Hf afmelder, og dommeren bekendtgør bedømmelsen. Det er op til 
dommerens skøn at forlænge søgetiden grundet særlige omstændigheder ved sidste 
knæk.  

 
Påvisning af genstande:  Påvisning; se kapitel 3.4.4    
 Optag:   

Ved denne påvisningsmåde skal hunden tage genstanden op uden tøven. 
  Adfærdsmønster 1: Optag og apport: 

Hunden skal tage genstanden op uden tøven, bringe den hen til HF ad den direkte vej 
og sidde foran. Hunden kan enten sættes på sporet der hvor den afleverede 
genstanden eller der hvor den tog genstanden op. 
Adfærdsmønster 2: Optag og bliv:   
Her skal hunden med genstanden i munden vise en af tre mulige former for adfærd: 
liggende, siddende eller stående.   
 
Hunden må apportere genstanden, ved enten at komme tilbage til hf eller samle op 
og blive på stedet. H må gerne veksle mellem de forskellige markeringsmuligheder. 
Men det skal være tydeligt at h har fundet en genstand. 

Bedømmelse genstand: 
- Udførelsen  
- Optage af genstanden 
- Genstanden bringes direkte uden at hunden slipper den. 
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Dommeren vurderer optaget og selve sporet. Let afvigen fra sporet er ikke en fejl, 
såfremt hunden selvstændigt kan følge sporets videre forløb.  
Hunden skal vise selvstændig og glad søgeadfærd med sikre og selvstændige 
påvisninger af genstandene.  
Enhver ikke fundet genstand bliver bedømt med 0.  Enhver genstand, der ikke 
påvises selvstændigt af hunden, bedømmes som IKKE fundet.   
Lægger hunden sig, hvor der ikke er en genstand, og HF ikke bekræfter et fund, men 
sender hunden til at søge videre med en kommando, bedømmes dette derefter.  
En fejl påvisning, som bekræftes af HF, giver pointfradrag med genstandens værdi. 

 
Påvisning af figurant:  

Udførsel se kapitel 3.4 
Hvis hunden påviser på en anden måde end den, HF meldte ud, bedømmes 
påvisningen som mangelfuld.  

Afbrydelse:   
Dommeren afbryder arbejdet, hvis HF befinder sig mere end 10 meter fra sporet. I 
vanskeligt terræn kan dommeren tillade større afstand. Der afbrydes såfremt 
dommeren har det indtryk, at hunden ikke mere af egen kraft kan optage eller følge 
sporet.  
Afbrydes sporarbejdet, skal HF sammen med hunden og dommeren forlade området 
ad den direkte vej. Yderligere søgning er ikke tilladt.  
 

3.4.7 Rundering  
Generelt:  

Søgearbejdet skal udføres i normal gang. HF må ikke løbe.  
HF modtager en detailleret skitse, i hvilken søgeområdets afgrænsning tydeligt kan 
ses. Skitsen skal ligge til grund for HF’s taktik. HF må ikke gå rundt om området. 
Hunden skal afsøge området fra side til side efter anvisning fra HF 

 

3.4.8 Ruin 
Generelt:    

HF må gerne, inden søgearbejdet, uden hund og på bekostning af søgetiden fra 
periferien få et kort indblik i søgeområdet, inden han/hun bekendtgør sin taktik. 
Hunden venter imens, fri eller bundet af, på et anvist sted.  
HF meddeler dommeren, hvor han/hun finder det rigtigt at starte søget, og sender 
hunden uden dækken eller halsbånd (bringsel undtaget) fra dette sted.  
Hunden skal afsøge området efter HFs anvisninger.  
HF må bevæge sig indenfor et anvist område, eller følge sin hund ind i ruinen så snart 
dommeren tillader det.  
Efter en påvisning kan hunden sættes på igen direkte fra findestedet, eller fra 
periferien af ruinen. Derefter forlader HF ruinen.  

Bevægelighed:  
Bevægelse i ruinen, bevægelighed i øvrigt, håndtering af vanskeligheder, kondition.  
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3.4.9 Lavinehunde søg,  
Se det engelske eller tyske program 
 

3.4.10 Mantrailing 
Se det engelske eller tyske program 
 

3.4.11 Udførsel af vandsøg 
Se det engelske eller tyske program 
 

4 Lydighed (UO) og færdighed (GW) niveau V  Afdeling B 
4.1 Egnethedstest RH-F V, RH-FL V, RH-T V 

4.1.1 Øvelser    Højeste pointtal: 100 point  
Øvelse 1: Lineføring    10 point   
Øvelse 2: Gruppe    10 point 
Øvelse 3: Indkald fra dæk      10 point 
Øvelse 4: Stillingsskift      15 point 
Øvelse 5: Afdækning med afledninger   10 point 
Øvelse 6: Bære og aflevere hunden   10 point 
Øvelse 7: Gang hen over ubehageligt underlag  15 point 
Øvelse 8: Tunnel med pose:    10 point 
Øvelse 9 Fast træbro    10 point 

 
4.1.2 Øvelse 1, Lineføring      10 point 

Område:   
Sted og udførsel ifølge skema 10.1  

Tilladte kommandoer og kropstegn:   
En kommando eller kropstegn til at gå på plads, som må gentages ved hver ny 
opstart og ved hvert temposkift. 

Udførelse:   
Se kap. 3.3.5 

Bedømmelse:  
Se kap. 3.3.5 

 
4.1.3 Øvelse 2, Gruppe     10 point  

Område:  
Sted og udførsel ifølge skema 10.2.  

Tilladte kommandoer og kropstegn:   
En kommando eller kropstegn til at gå på plads; dette må gentages ved hver ny 
opstart.  

Udførelse:  
Se kap. 3.3.6 

Bedømmelse:  
Se kap. 3.3.6 
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4.1.4 Øvelse 3, Indkald fra dæk    10 point 

Område:   
Sted og udførsel ifølge skema 10.3.   
Dommeren bestemmer udgangspunktet. 

Tilladte kommandoer og kropstegn:   
- En kommando eller kropstegn til at gå på plads 
- En kommando eller kropstegn for dæk 
- En kommando eller kropstegn til indkald 
- En kommando eller kropstegn til at indtage grundstillingen.  

Udførelse:   
Se kap. 3.3.7 

Bedømmelse:  
Hvis hunden sætter eller står efter kommando eller kropstegn for dæk, fratrækkes 5 
point.  

 
4.1.5 Øvelse 4, Stillingsskift     15 point 

Område:    
Sted og udførsel ifølge skema 10.4.   
Stillingsskift skal vises på et bord.  

Tilladte kommandoer og kropstegn:  
- En kommando og/eller kropstegn for at springe op og blive 
- En kommando og/eller kropstegn per stilling 
- En kropstegn eller kommando til indkald.  
- En kommando eller kropstegn til at indtage grundstillingen.  

Udførelse:   
Se kap. 3.3.8  

Bedømmelse:  
- Indtager hunden ikke en position, fratrækkes 4 point for denne del af øvelsen.  
- Springer hunden ned inden øvelsen er slut, bedømmes øvelsen som mangelfuld.  

 

4.1.6 Øvelse 5, Afdækning med afledninger (lang afdækning)   10 point 

Område:   
Sted og udførsel ifølge skema 10.1  

Tilladte kommandoer og kropstegn: 
- En kommando eller kropstegn for ’Dæk’ 
- En kommando eller kropstegn for at indtage pladsposition 

Udførelse:  
Se kap. 3.3.11   
Hunden skal ligge roligt uden indvirken fra HF, mens den anden hund viser øvelser 1-
4. Øvelsen sluttes på dommerens anvisninger, når det andet RHT har afsluttet øvelse 
4. HF forbliver med sin hund på området for dæk, eller på et sted anvist af 
dommeren, mens det andet RHT udfører de resterende øvelser. Det er tilladt at tage 
hunden i line. 

Bedømmelse: 
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Forlader hunden stedet med mere end 3 meter, efter at den anden hund har 
afsluttet øvelse 2, bedømmes øvelsen med mangelfuld.  
Fjerner hunden sig mere end 3 meter fra stedet, inden den anden hund har afsluttet 
øvelse 2, bedømmes øvelsen med 0.  
Indtager hunden ikke dæk positionen, men sidder eller står, men bliver på stedet, 
fratrækkes 5 point.  

 
4.1.7 Øvelse 6, Bære og aflevere hunden    10 point  

Område:   
Sted og udførsel ifølge skema 10.5  

Tilladte kommandoer/kropstegn:  
En kommando og/eller kropstegn for at springe op på bordet fra grundstillingen,  
En kommando eller kropstegn for afsluttende at indtage grundstillingen.  

Udførelse:   
Se kap. 3.3.10  

Bedømmelse:  
Springer hunden ned mens den bliver båret, bedømmes øvelsen med mangelfuld. 

 
4.1.8 Øvelse 7: Gang hen over ubehageligt underlag:    15 point 

Område:  
Sted og udførsel ifølge skema 20.1.  

Tilladte kommandoer/kropstegn:  
En kommando eller kropstegn for at sætte i gang. 

Udførelse:   
Se kap 3.3.12  

Bedømmelse:  
Øvelsen bedømmes med mangelfuld, hvis anlægget forlades før øvelsen er slut. 
 

 4.1.9 Øvelse 8: Tunnel med pose:     10 point   

Område:  
Sted og udførsel ifølge skema 20.8. og kap. 2.4.1  

Tilladte kommandoer/kropstegn:  
- En kommando og/eller kropstegn for ’Gå igennem’ 
- En kommando eller kropstegn for ’Bliv’ 
- En kommando eller kropstegn for at indtage grundstillingen. 

Udførelse:  
Se.3.3.13  

Bedømmelse:  
Forlader hunden ikke tunnelen, eller bliver den ikke på kommando, bedømmes 
øvelsen som mangelfuld. 
 

4.1.10 Øvelse 9: Stabil balancebom:     10 point  

Område:  
Sted og udførsel ifølge skema 20.2  

Tilladte kommandoer/kropstegn:  
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- En kommando og/eller kropstegn for gå op,  
- En kommando for at blive 
- En kommando for at gå videre. 

Udførelse:   
Se kap.3.3.14  

Bedømmelse:  
Springer hunden ned i den første halvdel af træbroen, bedømmes øvelsen med 0 
point. Springer hunden ned efter første halvdel af træbroen, bedømmes øvelsen som 
mangelfuld. 

 

4.2 Egnethedstest lavine     RH-L V 
Se det engelske eller tyske program 

4.3 Egnethedstest mantrailing     RH-MT V 
Se det engelske eller tyske program 

4.4. Egnethedstest      RH-W V 
Se det engelske eller tyske program 

 

5 Lydighed (UO) og Færdighed (GW) Niveau A   Afdeling B 

5.1 Spor, Rundering, Ruin, niveua A  RH-F A, RH-FL A, RH-T A 

5.1.1 Øvelser,     Højeste pointtal: 100 point  
 

Øvelse 1: Fri ved fod med gruppe   15 point   
Øvelse 2: Distancekontrol     15 point 
Øvelse 3: Apport      10 point 
Øvelse 4: Bæreøvelse      10 point 
Øvelse 5: Fjerndirigering    10 point 
Øvelse 6: Bevægelig balancebom   10 point 
Øvelse 7: Vandret stige    10 point 
Øvelse 8: Tunnel med pose:    10 point 
Øvelse 9 Afdækning med afledninger (lang afdækning) 10 point 

  
 
5.1.2 Øvelse1: Fri ved Fod med gruppe:    15 point  

Område:  
Sted og udførsel ifølge skema 10.1  

Gruppen:   
Persongruppen skal bestå af 4 personer, hvoraf de to fører en velsocialiseret hund 
(hanhund og tæve) i line. Gruppen bevæger sig i en cirkel med uret. 

Tilladte kommandoer/kropstegn:  
En kort kommando eller kropstegn til at sætte i gang; dette må gentages ved hver ny 
igangsætning og ved hvert temposkift. 

Udførelse:   
Se kap.3.3.5   
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Gruppe:  
Se kap.3.3.6  

Bedømmelse:  
Se kap 3.3.5  

 
5.1.3 Øvelse 2: Distancekontrol:     15 point    

Område:   
Sted og udførsel ifølge skema 10.7.  

Tilladte kommandoer/kropstegn:  
En kommando for at sætte i gang,  
En kommando eller kropstegn for ’Sit’,  
En kommando til Indkald,  
En kommando og/eller kropstegn for ’Dæk’,  
En kommando eller kropstegn for Indkald,     
En kommando eller kropstegn for at indtage grundstillingen 

Udførelse:   
Se kap. 3.3.15  

Bedømmelse:  
Se kap.3.3.15  
Hvis hunden indtager en anden stilling end den ønskede, fratrækkes 6 point for hver 
gang. 

  
5.1.4 Øvelse 3: Apport:      10 point 

Område:   
Udgangspunktet bestemmes af dommeren. 

Genstand:   
Der stilles en genstand til rådighed jfr. 2.4.1  

Tilladte kommandoer/kropstegn: 
En kommando eller kropstegn er tilladt for hver:  
- At indtage grundstilling, som der begyndes og sluttes med 
- At bringe   
- At give slip på genstanden 

Udførelse:   
Se kap. 3.3.9  

Bedømmelse:  
Forlader HF stedet inden øvelsen er afsluttet eller hvis hunden ikke apporter 
bedømmes øvelsen med 0.  
 

5.1.5 Øvelse 4: Bæreøvelse:     10 point 

Område:  
Område og udførsel ifølge skema 10.6.  

Tilladte kommandoer/kropstegn:  
- En kommando og/eller kropstegn til at springe op på bordet fra grundstillingen 
- En kommando eller kropstegn for Indkald 
- En kommando eller kropstegn for indtagelse af grundstillingen 
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Udførelse:   
Se kap.3.3.10  

Bedømmelse:  
Springer hunden ned mens den bliver båret, bedømmes øvelsen med mangelfuld. 
Forlader hunden hjælperen, efter at den er blevet sat ned, men inden dommernes 
tegn, kan øvelsen maksimalt bedømmes med tilfredsstillende. 
 

5.1.6 Øvelse 5: Fjerndirigering     10 point  

Område:   
Sted og udførsel ifølge skema 20.5. og kap. 2.4.1  

Tilladte kommandoer/kropstegn:  
- En kommando og/eller kropstegn for udløb til kegle  
- En kommando for at blive,  
- En kommando og/eller kropstegn for at løbe ud til hvert af de 3 borde, 
- En kommando per bord for at springe op og blive,  
- En kommando eller kropstegn for Indkald,  
- En kommando eller kropssignal for at indtage grundstillingen. 

Udførelse:   
Se kap.3.3.16 

Bedømmelse:  
Viser hunden ikke midten (keglen), eller bliver rækkefølgen ikke overholdt, 
bedømmes øvelsen som mangelfuld. Forlader HF stedet, bedømmes øvelsen som 
mangelfuld.  

 
5.1.7 Øvelse 6 Bevægelig balancebom    10 point 

Område:   
Sted og udførsel ifølge skema 20.6. og kap. 2.4.1  

Tilladte kommandoer/kropstegn: 
- En kommando og/eller kropstegn for gå op 
- En kommando for at blive   
- En kommando eller kropstegn for at gå videre. 

Udførelse:   
Se kap.3.3.17  

Bedømmelse:  
- Springer hunden ned i den første halvdel af bommen, bedømmes øvelsen med 0 
- Springer hunden ned efter første halvdel af bommen, bedømmes øvelsen som 

mangelfuld.   
5.1.8 Øvelse 7: Vandret stige:     10 point 

Område:   
Sted og udførsel ifølge skema 20.7. og kap. 2.4.1 

Tilladte kommandoer/kropstegn:  
- En kommando og/eller kropstegn for at gå op,  
- En kommando for at indtage grundstillingen. 

Udførelse:   
Se kap. 3.3.18  
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Bedømmelse:  
- Springer hunden ned i løbet af den første halvdel, bedømmes øvelsen med 0.   
- Springer hunden ned efter den første halvdel, bedømmes øvelsen som 

mangelfuld 
- Springer hunden ned efter det sidste trin, kan øvelsen maksimalt bedømmes som 

tilfredsstillende.  
- Falder hunden igennem, og er i stand til selvstændigt og uden førerhjælp at 

komme op på stigen igen, tildeles en bedømmelse som delvis mangelfuld for 
øvelsen. 

- Enkelte trin på stige holmene bliver trukket derefter 
- Hvis hunden bruger holmene gennemgående på en stor del af stigeøvelsen eller 

viser usikkerhed, så bliver øvelsen bedømt som utilstrækkelig. 
 

5.1.9 Øvelse 8: Tunnel med pose:     10 point 

Område:   
Sted og udførsel ifølge skema 20.8 og kap. 2.4.1  

Tilladte kommandoer/kropstegn:   
- En kommando og/eller kropstegn for ’Gå igennem’ 
- En kommando eller kropstegn for ’Bliv’ 
- En kommando eller kropstegn for at indtage grundstillingen. 

Udførelse:   
Se kap 3.3.13  

Bedømmelse:  
Forlader hunden ikke tunnelen, eller bliver den ikke på kommando, bedømmes 
øvelsen som mangelfuld. 

.  
5.1.10 Øvelse 9: Afdækning med afledninger (lang afdækning)   10 point 

Område:  
Sted og udførsel ifølge skema 10.1.  

Tilladte kommandoer/kropstegn:   
- En kommando eller kropstegn for ’Dæk’ 
- En kommando eller kropstegn for at indtage pladsposition 

Udførelse:   
Se kap. 3.3.11   
Hunden skal ligge roligt uden indvirken fra HF, mens den anden hund viser øvelser 1 
til 8. 

Bedømmelse: 
- Forlader hunden stedet mere end 3 meter, efter at den anden hund har afsluttet 

øvelse 4, følger en delbedømmelse 
- Fjerner hunden sig mere end 3 meter fra stedet, inden den anden hund har 

afsluttet øvelse 4, bedømmes øvelsen med 0.  
- Indtager hunden ikke dæk positionen, men sidder eller står, og bliver på stedet, 

fratrækkes der 5 point.  

5.2 Lavinesøg, niveau A     RH-L A 
Se det engelske eller tyske program 
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5.3 Mantrailing, niveau A      RH-MT A 
Se det engelske eller tyske program 

 

5.4 Vandsøg, niveau A     RH-W A 
Se det engelske eller tyske program 

  

6 Lydighed (UO) og Færdighed (GW) niveau B    Afdeling B 

6.1 Spor, Rundering, Ruin, niveau B   RH-F B, RH-FL B, RH-T B 

6.1.1 Øvelser    Højeste pointtal: 100 point  
 

Øvelse 1: Fri ved fod med gruppe   15 point   
Øvelse 2: Distancekontrol     15 point 
Øvelse 3: Apport      10 point 
Øvelse 4: Bæreøvelse      10 point 
Øvelse 5: Fjerndirigering    10 point 
Øvelse 6: Hængebro    10 point 
Øvelse 7: Vandret stige    10 point 
Øvelse 8: Tunnel med pose:    10 point 
Øvelse 9 Afdækning med afledninger (lang afdækning) 10 point 

  
6.1.2 Øvelse1: Fri ved Fod med gruppe:    15 point  

Område:   
Sted og udførsel ifølge skema 10.1  

Gruppe:   
Persongruppen skal bestå af 4 personer, hvoraf de to hver fører en velsocialiseret 
hund (hanhund og tæve) i line. Gruppen bevæger sig i en cirkel med uret. 

Tilladte kommandoer/kropssignaler:  
En kort kommando eller kropstegn til at sætte i gang; dette må gentages ved hver ny 
igangsætning og ved hvert temposkift. 

Udførelse:   
Se kap.3.3.5   

Gruppe:   
Se kap.3.3.6  

Bedømmelse:  
Se kap 3.3.5  

 
6.1.3 Øvelse 2 Distancekontrol     15 point 

Område:   
Sted og udførsel ifølge skema 10.7.  

Tilladte kommandoer/kropstegn:  
En kommando for at sætte i gang,  
En kommando eller kropstegn for ’Sit’,  
En kommando til Indkald,  
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En kommando og/eller kropstegn for ’Dæk’,  
En kommando eller kropstegn for Indkald,     
En kommando eller kropstegn for at indtage grundstillingen 

Udførelse:   
Se kap. 3.3.15  

Bedømmelse:  
Se kap.3.3.15  
Hvis hunden indtager en anden stilling end den ønskede, fratrækkes 4 point for hver 
gang. 

 
6.1.4 Øvelse 3 Apport:      10 point 

Område:   
Udgangspunktet bestemmes af dommeren. 

Genstand:   
Der stilles en genstand til rådighed jfr. 2.4.1  

Tilladte kommandoer/kropstegn: 
En kommando eller kropstegn er tilladt for hver:  
- At indtage grundstilling, som der begyndes og sluttes med 
- At bringe   
- At give slip på genstanden 

Udførelse:   
Se kap. 3.3.9  

Bedømmelse:  
Forlader HF stedet inden øvelsen er afsluttet eller hvis hunden ikke apporter 
bedømmes øvelsen med 0.  

 
6.1.5 Øvelse 4: Bæreøvelse:     10 point 

Område:  
Område og udførsel ifølge skema 10.6.  

Tilladte kommandoer/kropstegn:  
- En kommando og/eller kropstegn til at springe op på bordet fra grundstillingen 
- En kommando eller kropstegn for Indkald 
- En kommando eller kropstegn for indtagelse af grundstillingen 

Udførelse:   
Se kap.3.3.10  

Bedømmelse:  
Springer hunden ned mens den bliver båret, bedømmes øvelsen med mangelfuld. 
Forlader hunden hjælperen, efter at den er blevet sat ned, men inden dommernes 
tegn, kan øvelsen maksimalt bedømmes med tilfredsstillende. 

 
 
6.1.6 Øvelse 5: Fjerndirigering     10 point 

Område:   
Sted og udførsel ifølge skema 20.5. og kap. 2.4.1  
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Tilladte kommandoer/kropstegn:  
- En kommando og/eller kropstegn for udløb til kegle  
- En kommando for at blive,  
- En kommando og/eller kropstegn for at løbe ud til hvert af de 3 borde, 
- En kommando per bord for at springe op og blive,  
- En kommando eller kropstegn for Indkald,  
- En kommando eller kropssignal for at indtage grundstillingen. 

Udførelse:   
Se kap.3.3.16 

Bedømmelse:  
Viser hunden ikke midten (keglen), eller bliver rækkefølgen ikke overholdt, 
bedømmes øvelsen som mangelfuld. Forlader HF stedet, bedømmes øvelsen som 
mangelfuld.  

 
6.1.7 Øvelse 6: Hængebro:       10 

point    

Område:  
Sted og udførsel ifølge skema 20.7 og kap. 2.4.1  

Tilladte kommandoer/kropssignaler:  
- En kommando og/eller kropstegn for at gå op 
- En kommando for at blive 
- En kommando eller kropstegn for at gå videre. 

Udførelse:  
HF og hund indtager grundstillingen foran hængebroen. På kommando og/eller 
kropstegn fra HF skal hunden betræde den bevægelige del via rampen, og straks 
blive stående på kommando.  
På dommerens tegn går HF hen til sin hund giver kommando eller kropstegn til at gå 
videre, og går med sin hund til enden af den bevægelige del, hvor begge bliver 
stående.  
På dommerens tegn giver HF kommando eller kropstegn til at gå videre, hunden 
forlader redskabet ad nedgangen. HF går med sin hund nogle skridt væk fra 
redskabet, stopper op og hunden indtager selvstændigt grundstillingen.  
Hunden skal gå den samlede længde af den bevægelige del uden at vise sig ængstelig 
eller ville springe ned. 

Bedømmelse:  
- Springer hunden ned i løbet af den første halvdel, bedømmes øvelsen med 0. 
- Springer hunden ned efter den første halvdel, bedømmes øvelsen som 

Mangelfuld 
- Usikker og/eller hektisk adfærd eller manglende koordination bedømmes 

derefter. 
 

 6.1.8 Øvelse 7: Vandret stige:     10 point    

Område:   
Sted og udførsel ifølge skema 20.7. og kap. 2.4.1 
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Tilladte kommandoer/kropstegn:  
- En kommando og/eller kropstegn for at gå op,  
- En kommando for at indtage grundstillingen. 

Udførelse:   
Se kap. 3.3.18  

Bedømmelse:  
- Springer hunden ned i løbet af den første halvdel, bedømmes øvelsen med 0.   
- Springer hunden ned efter den første halvdel, bedømmes øvelsen som 

mangelfuld 
- Springer hunden ned efter det sidste trin, kan øvelsen maksimalt bedømmes som 

tilfredsstillende.  
- Falder hunden igennem, og er i stand til selvstændigt og uden førerhjælp at 

komme op på stigen igen, tildeles en bedømmelse som delvis mangelfuld for 
øvelsen. 

- Enkelte trin på stige holmene bliver trukket derefter 
- Hvis hunden bruger holmene gennemgående på en stor del af stigeøvelsen eller 

viser usikkerhed, så bliver øvelsen bedømt som utilstrækkelig. 
 

6.1.9 Øvelse 8: Tunnel med pose:     10 point   

Område:   
Sted og udførsel ifølge skema 20.8 og kap. 2.4.1  

Tilladte kommandoer/kropstegn:   
- En kommando og/eller kropstegn for ’Gå igennem’ 
- En kommando eller kropstegn for ’Bliv’ 
- En kommando eller kropstegn for at indtage grundstillingen. 

Udførelse:    
Se kap 3.3.13  

Bedømmelse:  
Forlader hunden ikke tunnelen, eller bliver den ikke på kommando, bedømmes 
øvelsen som mangelfuld. 

 
6.1.10 Øvelse 9: Afdækning med afledninger (lang afdækning)   10 point 

Område:   
Sted og udførsel ifølge skema 10.1.  

Tilladte kommandoer/kropstegn:   
- En kommando eller kropstegn for ’Dæk’ 
- En kommando eller kropstegn for at indtage pladsposition 

Udførelse:    
Se kap. 3.3.11   
Hunden skal ligge roligt uden indvirken fra HF, mens den anden hund viser øvelser 1 
til 8. 

Bedømmelse: 
- Forlader hunden stedet mere end 3 meter, efter at den anden hund har afsluttet 

øvelse 4, følger en delbedømmelse 
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- Fjerner hunden sig mere end 3 meter fra stedet, inden den anden hund har 
afsluttet øvelse 4, bedømmes øvelsen med 0.  

- Indtager hunden ikke dæk positionen, men sidder eller står, og bliver på stedet, 
fratrækkes der 5 point.  
 

6.2 Lavinesøg, niveau B      RH-L B 
Se det engelske eller tyske program 

 

6.3 Mantrailing, niveau B     RH-MT B 
Se det engelske eller tyske program 

 

6.4 Vandredning, niveau B    RH-W B 
Se det engelske eller tyske program 

7 Næsearbejde niveau V     Afdeling A  

7.1 Spor, niveau V      RH-F V 
7.1.1 Øvelser     Højeste pointtal: 200 point  

Blive på sporet (Egenfært):    50 point   
Genstande, 3 x 10 P:     30 point 
Påvisningsøvelse:      20 point 

7.1.2 Øvelsesområde, spor V    RH-F V 
Egenfært:  

400 normale skridt med 2 retvinklede 3 egne brugsgenstande, se punkt 2.4.2.  
Startstedet markeres med et skilt, der peger i sporets retning.  
HF forbliver kortvarigt på startstedet, og går så med normale skridt i den anviste 
retning. HF må ikke skrabe, slæbe fødderne eller blive stående.  
Færtgenstandene må ikke lægges ved siden af sporet, men skal lægges direkte på 
sporet.  

Spor tid:  
Liggetid 20 minutter. 

 

7.1.3 Udførelse, Spor V      RH-F V 
Her gælder de generelle bestemmelser jfr.kap 3 

Søgetid:   
Max 15 minutter 

Bedømmelse:  
Se kriterier kap 3. 

 

7.1.4 Udførelse af påvisningsøvelsen (se 3.4.5)    RH-F V 
Efter søgearbejdet melder HF sig med hunden i line, meddeler dommeren den valgte 
påvisningsmåde, og begiver sig på dommerens tegn til påvisningsstedet, hvor 
påvisningen udføres 
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7.2 Rundering, niveau V     RH-FL V 

7.2.1 Øvelser     Højeste pointtal: 100 point 
Søgearbejdet     30 point 
Påvisning af personen     70 point 
 

7.2.2 Øvelsesområde, rundering V     RH-FL V 
Søgeområde:  

5.000 m², åbent og tilgroet terræn.  
Skjulene skal vælges sådan at hunden har mulighed for se og berøre figuranten.  

Figurant:  
1 figurant 

 

7.2.3 Udførelse, spor V     RH-FL V 
Her gælder de generelle bestemmelser jfr.kap 3 

Søgetid:  
Max 10 minutter     

Bedømmelse:  
Se kriterier kap 3. 
Bliver personen ikke fundet, er prøven ikke bestået.   

  Ved første fejlpåvisning fratrækkes 20 point.  
Der lægges særlig vægt på teamarbejdet ved bedømmelse af HF.  

 

7.3 Ruin, niveau V     RH-T V 

7.3.1 Øvelser     Højeste pointtal: 100 point
  

Søgearbejdet     30 point   
Påvisning af personen    70 point  
 

7.3.2 Øvelsesområde ruin, niveau V    RH-T V 
Søgeområde:  

Bygningsruiner, min. 400-600 m2, i ét plan, kan bestå af forskellige byggematerialer  
Figurant:  

1 figurant 
 

7.3.3 Udførelse, ruin V     RH-T V 
Her gælder de generelle bestemmelser jfr.kap 3 
HF må følge sin hund i ruinen så snart Dommeren tillader det. Dette sker i reglen, når 
hunden tydeligt har frigjort sig af HF.  

Søgetid:   
Max. 10  

Bedømmelse:  
Se kriterier kap 3. 
Ved første fejlpåvisning fratrækkes20 point.   
Bliver personen ikke fundet, er prøven ikke bestået. 
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7.4 Lavinesøg, niveau V      RH-L V 
Se det engelske eller tyske program 

 

7.5 Mantrailing, niveau V      RH-MT V 
Se det engelske eller tyske program 

 

7.6 Vandredning, niveau V    RH-W V 
Se det engelske eller tyske program 
 

8 Næsearbejde, niveau A    Afdeling A 

8.1 Spor, niveau A      RH-F A 

8.1.1 Øvelser                      Højeste pointtal: 200 
point  

Identifikationsgenstand    10 point 
Søg efter ID genstand    10 point 
Spor opsøg     10 point 
Spor søg     70 point 
Genstande 5 x 8 point hver    40 

point 
Påvisning af figurant:  Lokalisering   30 point 

   Påvisning   30 point 

8.1.2 Øvelsesområde, spor niveau A    RH-F A 
Fremmed fært:    

1000 skridt 
Retningsændringer:   

4 tydelige knæk som kan være retvinklede eller stumpvinklede  
 
Alder på sporet:  

90 minutter 
 
Start:   

Identifikationsgenstanden lægges skjult 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. 

Rute:   
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 
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dommeren, med alle nødvendige informationer, så som rækkefølge på genstande og 
markante kendepunkter langs sporet.  
Det er tilladt og ønskeligt at der benytte GPS  

 Sporlæggeren skal placere 5 sporgenstande på sporet.  
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. 

Slutning:  
Sporlæggeren skal sidde eller ligge for enden af sporet og skal indfinde sig før RHT 
starter sporet.  

 

8.1.3 Udførsel af spor, niveau A    RH-F A 
Generelt:  

De generelle prøve bestemmelser i henhold til kapitel 3 er gyldige. 
Hundeføreren tager linen af hunden ved startlinjen, og hunden sættes i gang med at 
søge i feltet efter identifikationsgenstanden.  
Hunden skal finde identifikationsgenstanden indenfor 3 minutter og hundeføreren 
må hjælpe med kommandoer og/eller håndtegn uden at krydse startlinjen. 
Sporlinen sættes på hunden, hvis nødvendigt, 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. 

 
Søgetid:  

Maksimalt 20 minutter inklusiv opsøg af identifikationsgenstand.  
 
Bedømmelse: 
 Se kap. 3 samt:  

- Arbejdet i startfeltet med påvisning af identifikationsgenstanden 
- Optagelse og forfølgelse af sporet 
- Fund af genstandene i kronologiske orden 
- Den af hunden selvstændige påvisning af sporlæggeren 
- Hvis sporlæggeren ikke findes, kan sporprøven ikke bestås. 
- Hjælper hundeføreren med påvisningen af sporlæggeren eller med fund af 

genstand, så bliver påvisningen bedømt til nul. 
- Dommeren kan til enhver tid stoppe arbejdet, hvis han er overbevist om, at 

hunden ikke kan gennemføre ved egen kræft. 
Bedømmelse af hunden:  
 Tids overskridelse i startfeltet giver nul i sporopsøg og identifikationsgenstand. 
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Bedømmelse af påvisning: 
Såfremt HF har meddelt, at hunden markerer ved halsgivning og hunden tydeligt 
markerer den skjulte person uden halsgivning, så bliver markeringen bedømt som 
utilstrækkelig.  
Såfremt hunden ikke markerer tydeligt i retning mod figuranten eller kortvarigt 
forlader figuranten, så kan markeringen maks. bedømmes som tilstrækkelig.  

 

8.2 Rundering, niveau A     RH-FL A 

8.2.1 Øvelser    Højeste pointtal: 200 point 
 Påvisningsøvelse      20 point 
 Dirigering       20 point 
 Søgeintensitet       10 point 
 Motorik       10 point 
 Selvstændighed      10 point 
 Teamwork, taktik, hundeførerens arbejde gennem hele søge arb.    10 point 
 Påvisning: 2 personer, med maks. 60 point pr. person  120 point  
 

8.2.2 Øvelsesområde, Rundering niveau A   RH-FL A 
  
Areal:   

20.000 m2 (100 m x 200 m), både åbent og tilgroet terræn.  
Markering:   

Områdets grænser og midterlinjen er markeret 
Skjul:   

Skjulene skal vælges, så det er muligt for hunden af have både visuel og fysisk 
kontakt med figuranterne. 

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

 

8.2.3 Påvisningsøvelse for rundering (se pkt. 3.4.5)   RH-FL A 
Hundeføreren kaldes frem og starter med hunden i grundstilling og orientere 
dommeren om den valgte markeringsform. På dommerens anfordring går 
hundeføreren til påvisningsøvelsen og udfører den ifølge programmet. 

 

8.2.4 Udførsel af rundering niveau A    RH-FL A 
Generelt:  

Se kap. 3 
Efter påvisningsøvelsen går hundeføreren til startpositionen for runderingen og 
dommeren orienterer om den taktiske situation.  

Søgetid:   
Maksimum 15 minutter 

Udførsel:   
Hundeføreren sætter hunden i gang med at søge, på besked fra dommeren. 
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Hunden skal på hundeførerens anvisning gennemsøge arealet med udslag i dybden 
til begge sider af midterlinjen. 
Hundeføreren må kun bevæge sig på midterlinjen, bortset fra når hunden markerer. 
Hvis hunden lejlighedsvis søger tilbage i området er det ikke en fejl. 
Hundeføreren kan frit og uden fratræk af point, vælge at afsøge arealet som grovsøg, 
og ved slutningen af midterlinjen søge tilbage i arealet. 

 
Bedømmelse:  

Regulativerne vedr. bedømmelse i kapitel 3 er gældende. 
Der bliver trukket 40 point ved den første fejlmarkering. 
Hvis der mangler at blive fundet en figurant, så kan prøven ikke bestås og der kan 
maksimalt opnås 139 point. 

 

8.3 Ruinsøg, niveau A     RH-T A 
 

8.3.1 Øvelser     Højeste pointtal: 200 point 
 Påvisningsøvelse      20 point 
 Dirigering       20 point 
 Søgeintensitet      10 point 
 Motorik       10 point 
 Selvstændighed      10 point 
 Taktik og teamwork      10 point 
 Påvisning: 2 personer, med maks. 60 point hver  120 point  
 

8.3.2 Øvelsesområde, ruinsøg niveau A    RH-T A 
Område:  

Ødelagte eller delvis ødelagte bygninger, som kan bestå af forskellige 
byggematerialer, mindst 800-1.000 m², spredt over en eller flere etager.  

 Ren bygningssøg er ikke tilladt, men enkelte rum kan indgå. 
Til ruinområde prøve A skal der være mørke rum eller hulrum og dybe skjul med fært 
fra ca. 1 meters dybde. 
Hundeføreren modtager en områdebeskrivelse i form af en tegning eller lign. 

Figuranter:   
 2 skjulte figuranter.  
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 på kryds og tværs gennem ruinen. 

 

8.3.3 Påvisningsøvelse for ruinsøg  
(se pkt. 3.4.5) 
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Hundeføreren kaldes frem og starter med hunden i grundstilling og orientere 
dommeren om den valgte markeringsform. På dommerens anfordring går 
hundeføreren til påvisningsøvelsen og udfører den ifølge programmet 

 

8.3.4 Udførsel af ruinsøg, niveau A    200 point 
Generelt:  

Regulativerne vedr. udførsel i kapitel 3 er gældende 
Efter påvisningsøvelsen går hundeføreren til startpositionen for ruinsøget og 
dommeren orienterer om den taktiske situation. 

Søgetid:  
Maksimum 15 minutter 

Markering:  
På dommerens instruktion fortsætter søget efter markeringen. Herfra må 
hundeføreren sende hunden videre en gang for det videre søg (se 3.4) 

Bedømmelse:   
Regulativerne vedr. bedømmelse i kapitel 3 er gældende. 
Der bliver trukket 40 point ved den første fejlmarkering. 
Hvis der mangler at blive fundet en figurant, så kan prøven ikke bestås og der kan 
maksimalt opnås 139 point. 

 

8.4 Lavinesøg, niveau A     RH-L A 
Se det engelske eller tyske program 
 

8.5 Mantrailing, niveau A    RH-MT 
Se det engelske eller tyske program 
 

8.6 Vandsøg, niveau A     RH-W A 
Se det engelske eller tyske program 
 

9 Næsearbejde, niveau B    Afdeling A 

9.1 Spor, niveau B     RH-F B 

9.1.1 Øvelser     Højeste pointtal: 200 point 
Identifikationsgenstand    10 point 
Søg efter ID genstand    10 point 
Spor opsøg     10 point 
Spor søg     70 point 
8 genstande (5 point pr. genstand)   40 point 
Påvisning af figurant: Lokalisering af figurant  30 point 

   Markering af figurant  30 point 

9.1.2 Øvelsesområde, spor, niveau B 
Fremmedfært:  

2.000 skridt  
Retningsændringer:   



55 

 

8 knæk som kan være spidse, retvinklede eller stumpvinklede.  
Genstande:  

8 ikke nye brugsgenstande og farven må ikke afvige væsentligt fra terrænet.  
Alder på sporet:  

180 minutter 
Startfelt:  

Ved starten af sporet lægges 1 ikke synlig identifikationsgenstand 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. 

Rute:  
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 og ønskeligt at der benytte GPS  
Sporlæggeren placere de 8 genstande på spor ruten.  
Genstandene må ikke ligge ved siden af sporet, men skal ligge i selve 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 før RHT 
starter sporet.  

 

9.1.3 Udførsel af spor, niveau B    Højeste pointtal: 200 point 

Generelt:  
Regulativerne vedr. udførsel i kapitel 3 er gældende  

Søgetid:  
Maksimalt 45 minutter inklusiv opsøg af identifikationsgenstand.  

 Hunden har maksimalt 3 minutter til at opspore ID genstanden 
Udførsel:  

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 kommandoer og håndtegn, dog uden at krydse startlinjen. 

 Linen sættes på hunden når identifikationsgenstanden er fundet, og hunden sættes i 
gang med sporsøget. 
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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. 

Bedømmelse:  
Regulativerne vedr. evaluering i kapitel 3 er gældende, specielt: 
- Søget i startfeltet med fundet af ID genstand 
- Opsøg og selve sporsøget 
- Fundet af genstandene i den korrekte rækkefølge 
- Den selvstændige markering af sporlæggeren for enden af sporet  
- Såfremt sporlæggeren ikke bliver fundet, så kan prøven ikke bestås og der kan 

maksimalt gives 139 point. 
- Såfremt hundeføreren hjælper hunden med markeringen af sporlæggeren eller 

lokaliseringen af en genstand, så gives der 0 for det.  
Hvis tiden brugt på at finde ID genstanden og starte sporet bliver overskredet, så vil 
der blive givet 0 for den del.  

Bedømmelse af markering: 
Hvis hundeføreren har meddelt, at hunden f.eks. markerer ved halsgivning, men 
hunden tydeligt markerer fundet af sporlæggeren, men uden halsgivning, så bliver 
markeringen dømt som utilstrækkeligt.  
Hvis hunden ikke markerer tydeligt i retning mod figuranten eller kortvarigt forlader 
figuranten, så kan der maks. gives tilstrækkeligt.  

 

9.2 Rundering, niveau B     RH-FL B 

9.2.1 Øvelser     Højeste pointtal: 200 point 
Dirigering       20 point 

 Søgeintensitet      20 point 
 Motorik       10 point 
 Selvstændighed      10 point 
 Taktik og teamwork      20 point 
 Påvisning: 3 personer, med maks. 40 point hver  120 point 
 

9.2.2 Øvelsesområde, Rundering niveau B   RH-FL B 
Areal:   

Ca. 35.000 til 40.000 m², mindst 50 % tilgroet terræn med begrænset oversigt og må 
indeholde bygninger.  

Skjul:   
Hunden kan have mulighed for berørings- og/eller synskontakt, men også terræn 
typiske skjul er tilladt, som f.eks. jagtstole, hvor det ikke umiddelbart er muligt for 
hunden at se eller nå figuranten. Det er tilladt at bruge skjul op til 3 meter oppe.  

 Høje skjul skal være mindst 20 meter inde i runderingsområdet og man skal specielt 
tage hensyn til vindforholdene.  
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Figuranter:   
3 figuranter 

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

 

9.2.3 Udførsel af rundering, niveau B   200 point 
Generelt:  

Regulativerne vedr. udførsel i kapitel 3 er gældende  
Taktisk situation: 

Det står hundeføreren frit for at vælge søgetaktikken, men taktikken skal meddeles 
dommeren før søgets start.Ved eventuelle ændringer i taktikken under arbejdet, skal 
dommeren informeres og tiden løber videre. 

Søgetid:  
Maksimum 30 minutter 

Udførsel:    
På dommerens instruks, sender hundeføreren hunden af sted, fra det udvalgte 
startsted ifølge den valgte taktik.  

 Når hunden tydeligt har forladt hundeføreren, så giver dommeren tilladelse til at 
hundeføreren må forlade startstedet.  

 Hunden skal på hundeførerens anvisning gennemsøge arealet med udslag i dybden 
til begge side. 

 Såfremt hundeføreren informere dommeren om en taktisk ændring, så er det tilladt 
at forsætte søget fra den fundne figurant uden at få fradrag i point. Ellers skal 
hundeføreren gå med hunden tilbage til start positionen.  

 Runderingen slutter med at hundeføreren afmelder prøven, og dommeren giver sin 
bedømmelse. 
Hundeføreren skal meddele dommeren at hunden har en figurant, og må først gå til 
hunden, når dommeren har givet tilladelse. 

Bedømmelse:  
Regulativerne vedr. bedømmelse i kapitel 3 er gældende. 
Der bliver trukket 40 point ved den første fejlmarkering. 
Hvis der mangler at blive fundet en figurant, så kan prøven ikke bestås og der kan 
maksimalt opnås 139 point. 

 

9.3 Ruinsøg, niveau B     RH-T B 

9.3.1 Øvelser    Højeste pointtal: 200 point 
Dirigering       20 point 

 Søgeintensitet      20 point 
 Motorik       10 point 
 Selvstændighed      10 point 
 Taktik og teamwork      20 point 
 Påvisning: 3 personer, med maks. 40 point hver  120 point 
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9.3.2 Øvelsesområde, ruinsøg niveau B    RH-T B 
Areal:   

Ødelagte eller delvis ødelagte bygninger, som kan bestå af forskellige 
byggematerialer, mindst 1.200-1.500 m2, spredt over en eller flere etager.  

 Ren bygningssøg er ikke tilladt, men enkelte rum kan indgå. 
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. 
Ved høje skjul skal man specielt tage hensyn til vindforholdene. 

Figuranter:   
 3 skjulte figuranter 
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 på kryds og tværs gennem ruinen.  

 

9.3.3 Udførsel af ruinsøg, niveau B    RH-T B 
Generelt:  

Regulativerne vedr. udførsel i kapitel 3 er gældende 
Søgetid:  

Maksimum 30 minutter 
Markering:  

På dommerens instruktion fortsætter søget efter markeringen. Herfra må 
hundeføreren sende hunden videre en gang for det videre søg (se 3.4) 

Bedømmelse:   
Regulativerne vedr. bedømmelse i kapitel 3 er gældende. 
Der bliver trukket 40 point ved den første fejlmarkering. 
Hvis der mangler at blive fundet en figurant, så kan prøven ikke bestås og der kan 
maksimalt opnås 139 point. 

 

9.4 Lavine, niveau B     RH-L B 
Se det engelske eller tyske program 
 

9.5 Mantrailing, niveau B     RH-MT B 
Se det engelske eller tyske program 
 

9.6 Vandredning, niveau B    RH-W B 
Se det engelske eller tyske program 
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10 Appendix – Tegninger, lydighed 
10.1 Lineføring/fri ved fod 
Positionerne for dæk området for han- og hunhunde og hundeførerens placering er et eksempel og 

kan ændres i forhold til omstændighederne på stedet.  
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10.2 Gå gennem en gruppe af personer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 Dæk med indkald 
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10.4 Stillingsskift 
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10.5 Bære øvelse, niveau V 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.6 Bære øvelse, niveau A, B 
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10.7 Distance kontrol 
På niveau A, er rækkefølgen Sit-indkald-dæk-indkald.  

På niveau B, er vist her med rækkefølgen: Sit-indkald-dæk-stå-indkald.  
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20 Appendix – Tegninger færdigheder 

Alle konstruktioner er beskrevet i det følgende appendix. Generelt, er valg af materialer valgfrit, 

men funktionen og målene er faste og skal overholdes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omkring 

Start         = Grundstilling 

For enden = Omkring 

Midt i       = Stop, hunden sætter sig 

Start og slut 
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20.2 Stabil balancebom  
Som støtte er andre stabile konstruktioner mulige. Støtterne skal placeres i de to ender af brættet. 
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20.3 Lavine 

20.4 Fjerndirigering 
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20.6 Bevægelig balancebom 
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20.7 Stige 
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20.8 Tunnel med pose 
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20.9 Hængebro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


