
 

Lydnad, novisklass  
Fastställd 2014-05-15   
 

Klassen är öppen för alla hundar som inte startat på officiellt lydnadprov eller i 
tävlingsklass på DM. Klassen ingår i tävlingen om årets guldhund för de hundar som 
starter i novisklass i apporteringen. 
  
Domare och tävlingsledare ger instruktioner för varje moment. Fråga domaren om du är 
osäker på hur något ska utföras. Vill du använda handtecken i stället för kommando 
meddelar du domaren detta. Att använda kommando och handtecken samtidigt räknas 
som ”dubbelkommando” och ger lägre poäng, likaså att använda godis. Varje moment 
poängbedöms 0-10, endast hela poäng delas ut. 
 
Med undantag för momentet inkallning ska hunden vara kopplad. 

Visitation med tandvisning. 
Hunden visiteras, dvs domaren tittar i öronen, på tänderna och känner igenom hunden. 
Hund som låter sig visiteras utan att visa sig reserverad eller orolig tilldelas 10 poäng. 
Hund som sätter sig till motvärn eller morrar kan inte godkännas utan får 0 poäng  
 
Sitt 
Momentet börjar med hunden stående vid sidan  
Hund som sätter sig snabbt efter kommandot tilldelas 10 poäng. 
Hund som behöver hjälp med godis kan ej tilldelas mer än 5 poäng. 
Hund som sätter sig först efter 3:e kommando kan inte godkännas utan får 0 poäng. 

Ligg 
Momentet börjar med hunden sittande vid sidan. 
Hund lägger sig snabbt på förarens första kommando tilldelas 10 poäng. 
Hund som lägger sig först efter dubbelkommando kan ej tilldelas högre poäng än 6. 
Hund som behöver hjälp med godis för läggande tilldelas högst 5 poäng. 
Hund som lägger sig först efter 3:e kommandot kan inte godkännas utan får 0 poäng. 

Gå fint i koppel (2xpoäng) 
Banan skall bestå av minst en höger och en vänstersväng, helt om och helt om och halt. 
Vid halt ska hunden sätta sig. 
 
Hund som följer föraren med bra position och med slakt koppel tilldelas 10 poäng. 
Hund som huvudsakligen följer utan sträckt koppel tilldelas 7 poäng. 
Hund som vi enstaka tillfällen drar eller hänger i kopplet kan ej tilldelas högre poäng än 5 
Hund som utan avbrott hänger i kopplet eller måste släpas kan inte godkännas utan får 0 
poäng. 

Sitt, stanna kvar 
Momentet börjar med hunden sittande vid sidan. Domaren/tävlingsledaren kontrollerar 
att ekipaget klart och ber sedan föraren lämna hunden i kopplets längd. Efter 15 
sekunder får föraren signal att gå tillbaka till hunden. Om föraren hellre genomför 
momentet utan koppel är det tillåtet. 
 
Hund som reser sig nästan direkt kan inte tilldelas högre poäng än 5. 
Hund som reser sig innan 15 sekunder har gått tilldelas högst 7 poäng. 
Hund som reser sig omedelbart kan inte godkännas utan får 0 poäng.    



 

Passivitet (2xpoäng) 1 minut 
Utgångsposition sittande vid sidan, föraren får icke kommendera hunden. 
(Momentet är passivitet, ekipaget klart?, startar tiden) 
Hund och förare i passivitet 
 
Hund som är lugn i passivitet tilldelas 10 poäng. 
Hund som är passiv med något enstaka avbrott tilldelas högst 8 poäng. 
Hund som gräver och pysslar tilldelas högst 5 poäng. 
Hund som skäller eller gnäller i princip oavbrutet kan ej godkännas 0 poäng. 

Inkallning (2xpoäng) 
Enligt Lydnadsklass I utan krav på sitt vid sidan. JHUnden sätts och föraren går i  
 
Hund som kommer direkt på inkallning med god fart tilldelas 10 poäng. 
Det är tillåtet att använda lina eller att tävlingsledaren håller i hunden kan då inte 
tilldelas mer än 5 poäng. 
Ekipage som använder dubbelkommando tilldelas ej högre poäng än 5. 
Hund som avviker eller startar först efter 3:e kommandot kan ej godkännas. 
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