Golden retrieverklubben
Västmanlandssektionen

STARTKLASS
FÖLJSAMHET Koeff 2
Kommando ”FOT”
Hunden ska villigt följa föraren vid vänster sida med huvudet
eller bogen i jämnhöjd med förarens ben. Föraren väljer själv
om hunden ska vara lös eller kopplad. Kopplet kan hällas i
höger eller vänster hand.
Kommando får ges vid start och tempoväxlingar. När föraren
gör halt ska hunden direkt inta utgångsställning. Sträckan ska
vara 30 – 60 meter och innehålla en högersväng, en
vänstersväng samt 5 – 10 meter språngmarsch. Ekipaget ska
hinna röra sig minst 5 meter mellan varje ny kommendering från
tävlingsledaren. I slutet av sträckan kommenderas en rak halt.
Därifrån kommenderas en vändning på stället. Kan vara höger
om, vänster om eller helt om.
INKALLANDE Koeff 1
Kommando ”Stanna kvar” – (hundens namn)- ”hit”
Hunden lämnas i sittande ställning och föraren går på
tävlingsledarens tillsägelse ca 15 m rakt fram och gör helt om.
Innan föraren lämnar hunden får ett ”stanna kvar” kommando
användas. Tävlingsledaren säger till när hunden ska kallas in.
SITT UNDER MARSCH Koeff 1
Kommando ”Fot”-sitt-”fot”
Momentet börjar med startposition. (hunden sitter vid förarens
sida). På tävlingsledarens tillsägelse går föraren med okopplad
hund ca 10 m och på tävlingsledarens tillsägelse kommenderar
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föraren hunden sitt. Föraren går ett varv runt hunden.
Avståndet skall vara inom 50 cm från hunden. Föraren fortsätter
därefter med hunden i fotposition utan att stanna vid den
sittande hunden framåt ca 10 m tills ekipaget beordras göra
halt.
APPORTERING Koeff 2
Kommando ”Stanna kvar-”apport”-”loss”
Apportbocken ska vara av trä och föraren får välja storlek. Den
tävlande kan välja att använda en egen godkänd apportbock
men den får inte vara söndertuggad. Den skall även lämnas till
tävlingsledaren innan första momentet. Tävlingsledaren
beordrar föraren att lämna hunden i sittande ställning för att
lägga apporten efter ca 5 m framför hunden och fortsätta
ytterligare ca 8 m. Föraren gör helt om på tävlingsledarens
order. Stanna kvar kommando får användas när föraren innan
hunden lämnas. Föraren beordras att kommendera hunden att
hämta apporten. Föraren bestämmer själv om hunden
avlämnar apporten framför eller vid sidan. Lämnar hunden
framför skall den inta sittande ställning vid sidan efteråt.
Föraren ska kunna ta emot apporten utan att flytta på fötterna.
FJÄRRDIRIGERING Koeff 1
Kommando ”Stanna kvar”-”ligg” och/eller handtecken –”sitt”
Hunden lämnas sittande. Stanna kvar får användas innan
föraren lämnar hunden. Föraren beger sig på tävlingsledarens
order ca 5 m från hunden och gör helt om halt. Efter ca 3
sekunder på order från tävlingsledaren ska föraren med hjälp av
röst och/eller handtecken kommendera hinden liggande.
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Föraren återgår och sätter upp hunden på
tävlingsledarens order.

HOPP ÖVER HINDER Koeff 1
Kommando ”Stanna kvar”-”hopp”
Hunden lämnas sittande på valfritt avstånd till hindret och
föraren beordras ställa upp på valfritt avstånd på motsatta sidan
i riktning mot hindret. Föraren får ge ett stanna kvar kommando
innan hunden lämnas. På förarens kommando ska hinden
hoppa fritt över hindret och inta utgångsställning vid förarens
sida.

HELHETSINTRYCK Koeff 1
Hänsyn tas till glädje, samarbetsvilja och trevliga uppträdande
som ekipaget uppvisar. Föraren ska kommunicera med sin
hund på ett mycket positivt sätt. Betyget påverkas av allt som
sker på planen så väl uppträdande under som mellan
momenten.

För mer utförlig beskrivning se SBK:s hemsida
tävlingar/prov – lydnad – tävlingar & regler.
Titta även på YouTube där momenten visas

