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LYDNADSKLASS 2 

 

FRITT FÖLJ.  Koeff 2 

 Kommandon: ”Fot”  

Utförande: Fritt följ prövas i olika tempon, vanlig marsch, 

långsam marsch och språngmarsch, samt i samband med 

vändningar, helomvändningar och halter. Hunden ska också 

prövas i stegförflyttningar från halt, 2–3 steg framåt och bakåt, 

såväl som i en kort sträcka rakt bakåt (5–8 steg). Det bör 

säkerställas att fritt följ baklänges kan utföras på en plan och 

säker yta. Alla hundar på samma tävling ska prövas i fritt följ 

enligt samma mönster. Bedömning: Hund som lämnar föraren 

eller som under större delen av momentet följer föraren på ett 

större avstånd än 0,5 meter underkänns. Om hunden går 

långsamt är maxbetyget 6. Bristande kontakt och extra 

kommandon ska ge betygsneddrag. En icke korrekt fotposition 

(inte parallell eller rätt i höjd med föraren) bör resultera i 1–3 

betygsenheters neddrag. Att sakta in och stanna före, under 

eller efter vändningar ger betygsneddrag. Om hunden går 

väldigt nära föraren så att den stör eller hindrar föraren bör 

detta ge betygsneddrag. Om hunden lutar sig mot och vidrör 

föraren bör betyget reduceras ytterligare. Det är tillåtet för 

föraren att gå lite försiktigt under fritt följ baklänges.  Det bör 

inte leda till mer än 1–2 betygsenheters neddrag om fritt följ 

baklänges inte är helt perfekt. 
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STÄLLANDE OCH/ELLER SÄTTANDE 

OCH/EKKER LÄGGANDE UNDER MARSCH.  Koeff 1 

 Kommandon: ”Fot” (3 gånger) ”stå”, ”sitt”, ”ligg”  

Utförande: Övningen utförs enligt bifogad figur. Hunden ska inta 

två av de tre valbara positionerna stå/sitt/ligg. Innan tävlingen 

börjar bestämmer domaren vilka två positioner som ska 

användas och i vilken ordning de ska utföras. På 

tävlingsledarens instruktioner kommenderar föraren hunden att, 

under vanlig marsch, inta den första positionen (stå/sitt/ligg) och 

sedan att inta den andra positionen. Det ska ingå en vändning 

till vänster eller höger, riktningen på vändningen ska vara 

densamma för samtliga tävlande. Punkten för vändningarna 

(och start-och slutpunkt(höger/vänster, 90 grader) ska markeras 

med små koner eller skyltar). Ordningen på positionerna och 

om vändningen sker till höger eller vänster kan variera, men ska 

vara densamma för alla hundar i samma tävling. 

Tävlingsledaren instruerar föraren om när denne ska starta, 

kommendera respektive position, göra helt om och göra halt vid 

slutet av momentet. Vändningarna i hörnen (höger/ vänster) 

sker självständigt. Positionerna utförs ungefär mitt på (5 meter) 

varje 10 meters sträcka (mellan konerna). Föraren fortsätter att 

gå 5 meter (ungefär till nästa vändpunkt), gör helt om på 

tävlingsledarens tillsägelse, fortsätter att gå mot hunden, 

passerar på hundens vänstra sida på ca 0,5 meters avstånd, 

fortsätter att gå ca 2 meter, gör sedan helt om på 

tävlingsledarens tillsägelse och går upp vid sidan av hunden. 

När föraren är i höjd med hunden ger han/hon fotkommando 

utan att stanna. Ekipaget  
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dåligt fritt följ, ändring av tempo, runda av hörnen eller att 

inte fortsätter marschen till punkten för vändningen (5 meter), 

vänder höger/vänster och fortsätter längs nästa sträcka till 

mitten på sträckan. Momentet upprepas på samma sätt som i 

den första delen. Momentet är slut när tävlingsledaren har 

instruerat föraren att göra halt och sagt ”momentet slut”. Stå-, 

sitt- och liggpositionerna ska vara parallella med de tänkta 

linjerna som sammanbinder startpunkt, vändningspunkt och 

slutpunkt. Avståndet mellan hund och hörnmarkering ska vara 

ca 0,5 meter, med hänsyn tagen till hundens storlek. Hörnen 

ska vara 90 grader, inte rundas av. Förare och hund ska 

passera hörnkonerna på höger sida. 

Bedömning: För att bli godkänd i momentet måste minst en av 

positionerna utföras. Om hunden stannar i fel position en gång 

(t.ex. sitter istället för ligger), eller om den missar en position, är 

maxbetyget 7. Hunden missar positionen om den intar fel 

position, om den rör sig mer än en kroppslängd efter 

kommandot givits, om föraren ger ett extra kommando eller 

använder en kraftig handsignal eller kroppsspråk för att få 

hunden att inta positionen. Om hunden helt misslyckas med att 

stanna vid en position, det vill säga den har inte stannat innan 

föraren har gjort helt om, så underkänns momentet. Ett extra 

kommando kan användas för att stanna hunden och om 

hunden stannar innan föraren har nått nästa vändningspunkt så 

kan momentet fortsätta men då är maxbetyget 6. Vid 

bedömningen ska såväl fria följet som parallelliteten (i 

förhållande till de tänkta linjerna mellan punkterna) i 

positionerna (stå/sitt/ligg) vägas in. Förflyttningar, ställa/sätta/ 

lägga sig långsamt, inte inta raka positioner, hålla rätt riktning 

(parallellt med de tänkta linjerna mellan punkterna), och att 

vända sig om för att titta på hunden är brister. Det bör leda till 
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1–4 betygsenheters neddrag. Om föraren passerar 

hunden på fel sida är betygsneddraget 1 enhet. 

Inga extra kommandon är tillåtna för att få hunden att inta 

positionerna. Handtecken eller kroppsspråk tillsammans med 

stå/sitt/ligg kommandon ger kraftigt betygsneddrag. Beroende 

på styrkan i och tidslängden på dessa signaler ger det 3–5 

betygsenheters neddrag, alternativt så underkänns den 

positionen. 

 

  INKALLANDE MED STÄLLANDE.  Koeff 1 

 

 Kommandon: ”Ligg”, (”stanna kvar”), ”hit”, ”stanna” eller 

handtecken, ”hit”, (”fot”) [Handtecken: en hand eller båda 

händerna får användas] Föraren informerar domaren om 

han/hon använder handtecken eller muntligt kommando.  

Utförande: Hunden kommenderas att ligga ner och föraren går 

ca 25–30 meter i angiven riktning, stannar och vänder sig om 

mot hunden. På tävlingsledarens instruktion kallar föraren in 

hunden. Föraren kommenderar hunden att stanna när den har 

sprungit ca halva sträckan. På ny instruktion från 

tävlingsledaren (efter ca 3 sekunder) kallar föraren in hunden 

igen, till utgångsposition. Föraren ger stannakommandot 

självständigt vid markeringen. Markeringen ska vara utsatt vid 

sidan av sträckan, och vara väl synlig för föraren.  

Stannakommandot kan vara muntligt eller ett handtecken. 

Hundens namn får kombineras med inkallningskommando, men 

namnet och kommandot måste följa direkt på varandra och inte 

ge intrycket av att vara två skilda kommandon. Bedömning: Det 

är viktigt att hunden svarar villigt på alla inkallningskommandon. 
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Hunden ska röra sig med god fart, åtminstone i snabb 

trav, och bibehålla farten. Långsamma rörelser anses vara en 

brist och påverkar betyget. Hunden ska påbörja stannandet 

direkt efter kommandot. Hänsyn ska tas till hunden hastighet vid 

bedömning av stannandet. Det ska finnas viss tolerans för ett 

icke omedelbart stannande för snabba hundar men inte för 

långsamma hundar. För högsta betyg måste hunden stanna 

inom en kroppslängd från den punkt där kommandot ges. För 

att stannandet ska godkännas så måste det ske inom tre 

kroppslängder från den punkt där kommandot ges. Om totalt 

fler än två inkallningskommandon ges, är maxbetyget 7. Ett 

tredje inkallningskommando vid en position, såväl som två 

inkallningskommandon vid båda positionerna, leder till att 

momentet underkänns. Om hunden rör sig mer än en 

kroppslängd innan inkallningskommandot underkänns 

momentet. Om hunden står eller sitter upp eller rör sig mindre 

än en kroppslängd innan kommenderingen är maxbetyget 8. 

Om hunden missar ställandet (stannar efter mer än 3 

kroppslängder), är maxbetyget 7. Om hunden inte gör något 

försök att stanna så underkänns momentet. Om hunden stannar 

i fel position är maxbetyget 7. Om hunden rör sig mer än en 

kroppslängd innan första inkallningskommandot underkänns 

momentet. Om hunden står eller sitter upp innan första 

inkallnings-kommandot är maxbetyget 8. 

 

APPORTERING MED DIRIGERING.  Koeff 2 

 Kommandon: ”Fot”, ”stanna”, [”höger/vänster” och/eller 

handtecken], ”loss”, (”fot”)  

Utförande: Föraren och hund står vid startpunkten riktade mot 

en markering på ca 5 meters avstånd. Markeringen är placerad 
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ca 10 meter från mitten på en tänkt linje mellan två 

apportbockar av trä, och startpunkten är placerad ca 15 meter 

från denna linje. Tävlingsledaren placerar två apportbockar på 

rad ca 10 meter ifrån varandra så att de syns tydligt. Den 

apportbock som blivit lottad (höger eller vänster) läggs ned 

först. På tävlingsledarens instruktion går föraren med sin hund 

mot markeringen, passerar markeringen (1–2 meter), gör helt 

om på tävlingsledarens tillsägelse varefter han/hon 

(självständigt) ska placera hunden i stående position vid 

markeringen, riktad mot startpunkten. Föraren lämnar hunden, 

går tillbaka till startpunkten och vänder sig om mot 

apportbockarna. 

Föraren ska inte stanna när han/hon lämnar hunden. Efter ca 3 

sekunder, på tävlingsledarens tillsägelse, dirigerar föraren 

hunden att hämta korrekt apportbock, vilken har bestämts 

genom lottning. Dirigeringskommandot (höger/vänster) och 

apporteringskommandot ska ges tätt tillsammans. Ett fördröjt 

apporteringskommando kommer därmed att tolkas som ett 

extra kommando. Se figur föregående sida för moment 5, klass 

2. Bedömning: Hundens villighet att följa dirigering- och 

apporteringskommandon, hundens tempo och att den tar den 

kortaste vägen till den korrekta apportbocken, ska påverka 

betyget. Det är inte tillåtet att rikta in hunden från startpunkten 

eller att vid startpunkten vidröra hunden. Detta leder till att 

momentet underkänns. För att momentet ska kunna godkännas 

måste hunden förbli stående vid markeringen tills den 

kommenderas vidare. Om hunden lägger eller sätter sig, eller 

förflyttar sig vid markeringen, är maxbetyget 8. Om hunden 

förflyttar sig mer än en kroppslängd från sin ståendeposition 

innan kommando ges, underkänns momentet. Om hunden går 

till fel apportbock, stoppas och omdirigeras till korrekt 

apportbock och hunden kommer in med den korrekta, ger det 3 
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betygsenheters neddrag. Om hunden omdirigeras från 

fel apportbock utan att stoppas, ger det 2 betygsenheters 

neddrag. Om hunden tar upp fel apportbock underkänns 

momentet. Betygsneddrag på grund av extra 

dirigeringskommandon beror på hur kraftiga kommandona är 

och hur villigt hunden följer dem. Det kan bli 1–2 betygenheters 

neddrag/ kommando. För bedömning av om hunden tappar 

apportbocken, eller tuggar/biter på apportbocken, se de 

generella anvisningarna för bedömning av moment. 

 

FJÄRRDIRIGERING  Koeff 1  

Kommandon: ”Ligg”, ”stanna kvar”, ”sitt”, ”stå”, ”ligg” och/eller 

handtecken 

 Utförande: Hunden ska ändra position sex ggr (sitt/stå/ligg) 

enligt förarens kommandon och utan att förflytta sig från platsen 

där den blivit lämnad. En gräns dras bakom hunden genom en 

tänkt linje mellan två markerade punkter. Föraren 

kommenderar, på instruktion från tävlingsledaren hunden att 

lägga sig ner vid startpunkten framför den tänkta linjen. Föraren 

lämnar hunden på tävlingsledarens tillsägelse och går till en 

angiven plats ca 10 meter framför hunden, och stannar vänd 

mot hunden. Ordningen på positionerna ska alltid vara sitt-stå-

ligg eller stå-sitt-ligg och därmed blir det sista kommandot för att 

ändra position ”ligg”. Ordningsföljden på positionerna ska vara 

densamma för alla tävlande i tävlingen. Tävlingsledaren visar 

föraren i vilken ordning hunden ska skifta positioner med 

skrivna skyltar, figurer eller en elektronisk skylt. Tävlingsledaren 

står 3–5 meter från hunden så att han/hon inte kan se hunden 

när instruktionerna ges. Tävlingsledaren ska ändra skylten var 

tredje sekund. Föraren får använda både muntliga kommandon 
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och handtecken när han/hon står på avstånd från 

hunden, men de måste vara korta och utföras samtidigt. Efter 

sista liggkommandot och på tävlingsledarens tillsägelse 

återvänder föraren till hunden och kommenderar den till 

utgångsposition. Bedömning: Hastigheten i skiftet mellan 

positionerna, distinkta positioner, hur bra positionerna hålls 

samt hur mycket hunden rör sig, ska påverka betyget. För att 

momentet ska godkännas får hunden inte förflytta sig mer än 

totalt en kroppslängd från startpunkten (åt något håll). Alla 

förflyttningar summeras (framåt, bakåt och åt sidan). Om 

hunden missar en av de sex positionerna är maxbetyget 7 och 

om den missar två av positionerna är maxbetyget 5. Om 

hunden hoppar över en position och intar nästkommande 

position, är maxbetyget 5. Om hunden förflyttar sig en 

kroppslängd kan ekipaget få maxbetyg 5. Hunden måste ändra 

position minst 4 ggr på kommando för att momentet ska kunna 

godkännas. Om hunden sätter sig upp innan föraren återvänt, 

är maxbetyget 8. Omfattande användande av rösten eller 

överdrivna eller långvariga handtecken ger betygsneddrag. Om 

hunden behöver två kommandon för att göra ett positionsskifte 

är maxbetyget 8. Om hunden inte åtlyder ett andra kommando 

för en position leder detta till att hunden missar denna position. 

Det första extrakommandot för en position ger 2 betygsenheters 

neddrag men för efterföljande kommandon blir det 1 

betygsenhets neddrag. Det är möjligt att få betyg på momentet 

även om 3–4 positioner har intagits först efter ett extra 

kommando, om dessa extra kommandon åtlyds omedelbart och 

leder till distinkta positioner och momentet i övrigt är utmärkt 

utfört. 
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HOPP ÖVER HINDER OCH APPRTERING AV 

METALLFÖREMÅL.   Koeff 1  

Kommandon: ”Hopp”, ”apport” och ”loss” (”fot”)  

Utförande: Föraren placerar sig framför ett hinder på 2–4 

meters avstånd (föraren väljer själv) med hunden i 

utgångsposition. Tävlingsledaren lämnar över en metallapport 

till föraren. På tävlingsledarens instruktion kastar föraren 

apportbocken över hindret. På tävlingsledarens tillsägelse 

kommenderar föraren hunden att hoppa över hindret, apportera 

föremålet och hoppa tillbaka. Kommandot ”apport” får inte ges 

senare än när hunden påbörjar hoppet. Bedömning: Momentet 

börjar i utgångsposition och slutar i utgångsposition när hunden 

har avlämnat föremålet och tävlingsledaren meddelat 

”momentet slut”. Om hunden för ett ögonblick måste leta efter 

apportbocken och arbetar aktivt, ska det inte medföra 

betygsneddrag. Minsta beröring av hindret när hunden hoppar 

ger maxbetyg 8. Om hunden stödjer sig på hindret eller om den 

inte hoppar både fram och tillbaka, underkänns momentet. Om 

hindret välter underkänns momentet. Om hunden tjuvstartar 

innan kommandot ger det 2–4 betygsenheters neddrag. Ett 

andra ”apport” eller ”hopp” kommando ger 2 betygsenheters 

neddrag. Om hunden tjuvstartar när apportbocken kastas 

underkänns momentet. För bedömning av om hunden tappar 

apportbocken, eller tuggar/biter på apportbocken, se de 

generella anvisningarna för bedömning av moment. 
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HELHETSINTRYCK  Koeff 1  

Bedömning: Vid bedömning av helhetsintrycket är hundens 

villighet att arbeta och följa kommandon grundläggande 

aspekter. Noggrannhet och precision är viktiga, såväl som 

naturliga rörelser hos både förare och hund. För att få ett högt 

betyg måste förare och hund arbeta bra som ett team, visa 

ömsesidig uppskattning av att jobba ihop och god 

sportsmannaanda. Det som sker under och mellan momenten 

påverkar betyget för helhetsintrycket. Om hunden inte är under 

kontroll och lämnar föraren under eller mellan moment men 

stannar i ringen underkänns momentet ”Helhetsintryck”. Om 

hunden uträttar naturbehov i ringen, diskvalificeras den. 


