Lydnad, tä vlingsklass 2
Fastställd 2014-06-15

Allmänt
Klassen ingår i DM. Hund som startar i klassen kan inte gå tillbaka till tävlingsklass 1
eller novisklass och deltar inte i tävlingen om årets guldhund.
Momenten genomförs med alla moment i följd utan kommandon från tävlingsledare utan
istället med skyltar för de olika momenten. Skyltarna får alltid tolkas som motsvarande
kommando i lydnadsklass Skylten ”Sitt, höger om sitt motsvarar” t ex kommandona
”Halt” och ”Helt om halt”, det är alltså tillåtet att t ex vända höger om i stället för vänster
om.
Där inget annat anges gäller regler och anvisningar i gällande Regler för lydnadsprov
Klass I-III. Bedömning görs endast i hela poäng.
Det är tillåtet att berömma hunden mellan momenten. Belöning med godis/leksak görs
utanför planmarkeringen, efter tandvisningen.

Moment 1
Koefficient 2
Skylt/ar:

Fritt följ

Hunden skall föras utan koppel och gå på förarens vänstra sida med huvudet eller
bogen i jämnhöjd med förarens knä. Hunden skall villigt och rakt följa föraren. Hunden
skall sitta på vänster sida (utgångsställning) när momentet startar och provas i
vändningar, halter, språngmarsch. Då föraren gör halt skall hunden inta
utgångsställning utan kommando.
Bedömning:

Momentet börjar vid första marschgång och slutar vid sista halten då hunden intagit
utgångsställning. Hund som hela momentet kraftigt släpar efter och måste lockas fram
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eller om den under större delen av momentet följer föraren på längre avstånd än 1 m
kan inte godkännas. Varje liten avvikelse som hunden gör från det önskvärda mönstret
bör återspeglas i betygsättningen, även en sådan detalj som tempot vid exempelvis
sättande.

Moment 2
Koefficient 2
Skylt/ar:

Läggande under gång
Momentet börjar med fritt följ i anslutning till den avslutande skylten i föregående
moment. På kommando eller handtecken skall hunden snabbt lägga sig vid anvisad
plats (skylt). Platsläggande utförs under gång utan att föraren stannar. Föraren
fortsätter framåt, gör helt om helt om halt vid konen, avvaktar 5-10 sekunder, återvänder
sedan till hunden och kommenderar sitt. Hund i utgångsställning.
Bedömning:

Momentet börjar vid första marschgång och är slut då hunden intagit utgångsställning.
Hund som lägger sig före kommando underkänns. Sätter eller ställer sig hunden innan
föraren återvänt kan den inte ges högre betyg än 5. Hund som lämnat sin plats 3
gånger hundens kroppslängd innan föraren återvänt underkänns. Om hunden inte
lägger sig och detta upptäcks av föraren efter några stegs förflyttning skall hunden
underkännas även om föraren genom förnyat kommando lyckas förmå den att inta
liggande ställning.

Moment 3
Koefficient 1
Skylt/ar:

Inkallande med ställande

Hunden lämnas i sittande ställning varefter föraren går till andra konen. Innan föraren
lämnar hunden får kommandot ”stanna kvar” användas. Hunden kallas tidigast efter 52

10 sekunder. Vid första konen kommenderas hunden stanna i stående ställning varefter
den åter kallas in och intar utgångsställning. Innan nästa moment påbörjas går förare
och hund till den första konen.
Bedömning:

Momentet börjar då föraren lämnar hunden och slutar då hunden intagit
utgångsställning. Huvudvikten skall läggas vid att hunden visar god lydnad och
snabbhet vid inkallningen. Stor vikt bör fästas vid att hunden stannar på förarens
kommando. Hund som före första inkallningskommandot avviker mer än 3 ggr sin egen
längd från platsen underkänns. Hund som ändrar ställning före första
inkallningskommandot ges ej högre betyg än 8. Hund som inte kommer vid första
kommandot ges ej högre betyg än 7. Hund som stannar i felaktig ställning eller ändrar
ställning då den kommenderats stanna i stående ges ej högre betyg än 6. Hund som
inte åtlyder förarens kommando för ställande inom en gräns på 5 ggr sin egen längd
ges ej högre betyg än 6. Hund som inte stannar underkänns.

Moment 4
Koefficient 2
Skylt/ar: (Ny skylt)

Sättande under gång

Momentet inleds med fritt följ. På kommando skall hunden snabbt sätta sig vid anvisad
plats. Sättande utförs under gång utan att föraren stannar. Föraren fortsätter till konen,
gör helt om halt 5-10 sekunder, återvänder sedan till hunden och kommenderar hunden
sitt.
Bedömning:

Momentet börjar vid första marschgång och slutar då föraren gått tillbaka till hunden.
Hund som sätter sig före kommando eller ändrar ställning innan föraren gjort helt om
halt underkänns. Lägger eller ställer sig hunden innan föraren återvänt, kan den inte
tilldelas högre betyg än 5. Hund som lämnar sin plats 3 gånger sin kropplängd innan
föraren återvänt underkänns. Om hunden inte sätter sig och detta upptäcks av föraren
efter några stegs förflyttning, skall hunden underkännas även om föraren genom förnyat
kommando lyckas förmå den att inta sittande ställning.
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Moment 5
Koefficient 1
Skylt/ar: (Ny skylt)

Fritt hopp över hinder

Hunden skall från utgångsställning på kommando hoppa fritt över hindret. På
kommando skall hunden sätta sig på andra sidan till dess föraren kommenderar
återhopp. Föraren avgör själv när hunden skall sättas på andra sidan hindret. Hindret
skall vara täckt och hopphöjden vara densamma som hundens mankhöjd. På begäran
av föraren kan höjden sättas högre, dock högst 1 meter.
Bedömning:

Momentet börjar då föraren lämnar hunden och slutar då hunden intagit
utgångsställning.
Hund som vidrör hindret, oavsett hur lätt detta sker, bör inte ges högre betyg än 8. Hund
som använder redskapet som stöd (eller passerar vid sidan om) hindret underkänns.
Sker återhoppet utan att hunden först stannat underkänns momentet. Sker återhoppet
sedan hunden stannat men utan att föraren gett kommando, kan inte högre betyg än 6
ges. Högre betyg än 7 kan inte tilldelas hund som intar annan ställning än sittande.
Hund som 3 gånger vägrar hoppa underkänns.
För veteran kan hindret på förarens begäran sänkas till ca 3 dm utan poängavdrag.
Även för övriga hundar kan hindret sänkas, men ekipaget kan då tilldelas högst 5
poäng.

Moment 6
Koefficient 1
Skylt/ar:

4

Målgång och tandvisning
Tandvisning

Ekipaget stannar vid målskylten i utgångsställning. Domaren skall utan svårigheter
kunna kontrollera hundens bett. I bedömningen tas hänsyn till hundens allmänna
uppträdande. Hunden sätts i utgångsställning vid tandvisningen.
Bedömning.

Momentet börjar då domaren kommer fram till ekipaget och slutar då domaren lämnar
detsamma. För högsta betyg skall hunden bibehålla utgångsställning och hundens bett
skall kunna kontrolleras på önskvärt sätt utan att hunden sätter sig i motvärn. Hund som
vid tandvisningen visar aggressivitet eller påtaglig rädsla underkänns.

Moment 7
Koefficient 1
Helhetsintryck

Domaren tittar på samarbetet mellan hund och förare, både under själva momenten och
mellan momenten.
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