Rally Lydighed

1. Stop
Føreren gør holdt ca. ½ meter fra skiltet. Hunden sætter sig i udgangsstillingen (ved førerens venstre side). Dette kan
enten ske automatisk eller føreren kan give en kommando. Føreren må godt sænke hastigheden gradvist inden
opstandsningen så hunden kan nå at sætte sig i samme øjeblik føreren stopper.
Hunden skal sidde med kroppen pegende ret frem i samme retning som førerens krop vender. Hunden skal være i det
der kaldes "plads"-positionen. Hunden skal være på højde med føreren så dens hoved eller skulder er ud for førerens
ben.
Når hunden har sat sig, kommanderes den til igen at følge med ved dennes venstre side indtil næste øvelse.
Skævt-sidninger på under 45° trækker ikke fra. Hvis hunden selv rejser sig inden lyd- og/eller tegnkommando er givet
eller føreren går skal hunden hjælpes tilbage i siddende stilling før der må fortsættes til næste øvelse.

2. Stå
Føreren gør holdt ca. ½ meter fra skiltet. Hunden sætter sig i udgangsstillingen (ved førerens venstre side). Dette kan
enten ske automatisk eller føreren kan give en kommando. Føreren må godt sænke hastigheden gradvist inden
opstandsningen så hunden kan nå at sætte sig i samme øjeblik føreren stopper.
Hunden skal sidde med kroppen pegende ret frem i samme retning som førerens krop vender. Hunden skal være i det
der kaldes "plads"-positionen. Hunden skal være på højde med føreren så dens hoved eller skulder er ud for førerens
ben.
Føreren kommanderer hunden til at stå ved ord- og/eller tegn-kommandoer. Føreren må gerne flytte sig under
øvelsen og hjælpe hunden med hænderne.
Når hunden står stiller føreren sig ved siden af den og kommanderer den til igen at følge med ved førerens venstre
side indtil næste øvelse.
Skævt-sidninger på under 45° trækker ikke fra. Hvis hunden bevæger sig inden lyd- og/eller tegnkommando er givet
eller føreren går skal hunden hjælpes tilbage i en stabil stå før der må fortsættes til næste øvelse. Hvis hunden ikke
kan blive stående stille indtil føreren er på plads og giver kommando om at fortsætte til næste øvelse er stå-øvelsen
ikke bestået.

3. Dæk
Føreren gør holdt ca. ½ meter fra skiltet. Hunden sætter sig i udgangsstillingen (ved førerens venstre side). Dette kan
enten ske automatisk eller føreren kan give en kommando. Føreren må godt sænke hastigheden gradvist inden
opstandsningen så hunden kan nå at sætte sig i samme øjeblik føreren stopper.
Hunden skal sidde med kroppen pegende ret frem i samme retning som førerens krop vender. Hunden skal være i det
der kaldes "plads"-positionen. Hunden skal være på højde med føreren så dens hoved eller skulder er ud for førerens
ben.
Føreren kommanderer hunden til at lægge sig ved ord- og/eller tegn-kommandoer. Føreren må gerne flytte sig under
øvelsen og hjælpe hunden med hænderne.
Når hunden ligger stiller føreren sig ved siden af den og kommanderer den til igen at følge med ved førerens venstre
side indtil næste øvelse.
Skævt-sidninger på under 45° trækker ikke fra. Hvis hunden bevæger sig inden lyd- og/eller tegnkommando er givet
eller føreren går skal hunden hjælpes tilbage til en liggende position før der må fortsættes til næste øvelse. Hvis
hunden ikke kan blive liggende stille indtil føreren er på plads og giver kommando om at fortsætte til næste øvelse er
dæk-øvelsen ikke bestået.

4. Dæk - Sit
Føreren gør holdt ca. ½ meter fra skiltet. Hunden sætter sig i udgangsstillingen (ved førerens venstre side). Dette kan
enten ske automatisk eller føreren kan give en kommando. Føreren må godt sænke hastigheden gradvist inden
opstandsningen så hunden kan nå at sætte sig i samme øjeblik føreren stopper.
Hunden skal sidde med kroppen pegende ret frem i samme retning som førerens krop vender. Hunden skal være i det
der kaldes "plads"-positionen. Hunden skal være på højde med føreren så dens hoved eller skulder er ud for førerens
ben.
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Føreren kommanderer hunden til at lægge sig ved ord- og/eller tegn-kommandoer. Føreren må gerne flytte sig under
øvelsen og hjælpe hunden med hænderne.
Når hunden ligger kommanderes den til at sætte sig og føreren stiller sig ved siden af den og kommanderer den til
igen at følge med ved venstre side indtil næste øvelse.
Skævt-sidninger på under 45° trækker ikke fra. Hvis hunden rejser sig inden lyd- og/eller tegnkommando er givet skal
hunden hjælpes tilbage i stabil liggende stilling før den må kommanderes til at sætte sig. Hvis hunden bevæger sig
inden lyd- og/eller tegnkommando er givet eller føreren går skal hunden hjælpes tilbage i i siddende stilling før der må
fortsættes til næste øvelse. Hvis hunden ikke kan blive siddende stille indtil føreren er på plads og giver kommando
om at fortsætte til næste øvelse er dæk-sit-øvelsen ikke bestået.

5. Stop - gå rundt
Føreren gør holdt ca. ½ meter fra skiltet. Hunden sætter sig i udgangsstillingen (ved førerens venstre side). Dette kan
enten ske automatisk eller føreren kan give en kommando. Føreren må godt sænke hastigheden gradvist inden
opstandsningen så hunden kan nå at sætte sig i samme øjeblik føreren stopper.
Hunden skal sidde med kroppen pegende ret frem i samme retning som førerens krop vender. Hunden skal være i det
der kaldes "plads"-positionen. Hunden skal være på højde med føreren så dens hoved eller skulder er ud for førerens
ben.
Føreren kan kommanderer hunden til at blive ved ord- og/eller tegn-kommandoer. Føreren går et skridt fremad, drejer
til venstre, går hele vejen rundt om hunden og og kommanderer den til igen at følge med ved sin venstre side indtil
næste øvelse.
Skævt-sidninger på under 45° trækker ikke fra. Hvis hunden flytter sig inden lyd- og/eller tegnkommando er givet
eller føreren går skal hunden hjælpes tilbage til udgangsstedet før der må fortsættes til næste øvelse. Hvis hunden
ikke kan blive siddende stille indtil føreren er på plads og giver kommando om at fortsætte til næste øvelse trækkes
der i pointene.

6. Dæk gå rundt
Føreren gør holdt ca. ½ meter fra skiltet. Hunden sætter sig i udgangsstillingen (ved førerens venstre side). Dette kan
enten ske automatisk eller føreren kan give en kommando. Føreren må godt sænke hastigheden gradvist inden
opstandsningen så hunden kan nå at sætte sig i samme øjeblik føreren stopper.
Hunden skal sidde med kroppen pegende ret frem i samme retning som førerens krop vender. Hunden skal være i det
der kaldes "plads"-positionen. Hunden skal være på højde med føreren så dens hoved eller skulder er ud for førerens
ben.
Føreren kommanderer hunden til at lægge sig ved ord- og/eller tegn-kommandoer. Føreren må gerne flytte sig under
øvelsen og hjælpe hunden med hænderne.
Føreren kan kommanderer hunden til at blive ved ord- og/eller tegn-kommandoer. Føreren går et skridt fremad, drejer
til venstre, går hele vejen rundt om hunden og og kommanderer den til igen at følge med ved sin venstre side indtil
næste øvelse.
Skævt-sidninger på under 45° trækker ikke fra. Hvis hunden bevæger sig inden lyd- og/eller tegnkommando er givet
eller føreren går skal hunden hjælpes tilbage til en liggende position før der må fortsættes til næste øvelse. Hvis
hunden ikke kan blive liggende stille indtil føreren er på plads og giver kommando om at fortsætte til næste øvelse
trækkes der i pointene.

7. Højre sving
Lige foran skiltet drejer føreren 90° til højre. Drejningen kan foretages med en lille bue og ikke på stedet (pivot).
Måden der drejes på afhænger af både hunden og førerens evne til at gennemføre drejningen flydende. Hunden må
godt opildnes for at holde sin position. Føreren skal holde en konstant hastighed under drejet, mens hunden skal sætte
farten op under drejningen og igen sætte farten ned når drejet er overstået.
Den mest almindelige fejl under denne øvelse er at hunden først opdager drejet efter at føreren er drejet og dermed
tager en for stor bue rundt. Hunden kan også komme til at gå ind i førerens ben efter drejet er stoppet. Afhængig af
graden på unøjagtigheden kan dommeren vælge at ignorere mindre forskelle i afstanden mellem hund og fører eller
foretage et lille fradrag i pointene.
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Hvis skiltet berøres af hund eller fører trækkes 1 point. Dette gælder dog ikke en berøring af en logrende hale. Hvis
skiltet væltes trækkes 5 point.

8. Venstre sving
Lige foran skiltet drejer føreren 90° til venstre. Drejningen kan foretages med en lille bue og ikke på stedet (pivot).
Måden der drejes på afhænger af både hunden og førerens evne til at gennemføre drejningen flydende. Hunden må
godt hjælpes, for at holde sin position på indersiden. Føreren skal holde en konstant hastighed under drejet, mens
hunden skal sætte farten ned under drejningen og igen sætte farten op når drejet er overstået. Den må ikke stoppe
helt op.
Den mest almindelige fejl under denne øvelse er at hunden først opdager drejet efter at føreren er drejet og dermed
går ind i førerens ben. Hunden kan også komme til at tager hænge efter føreren, når denne fortsætter fremad.
Afhængig af graden på unøjagtigheden kan dommeren vælge at ignorere mindre forskelle i afstanden mellem hund og
fører eller foretage et lille fradrag i pointene.
Hvis skiltet berøres af hund eller fører trækkes 1 point. Dette gælder dog ikke en berøring af en logrende hale. Hvis
skiltet væltes trækkes 5 point.

9. Højre omkring
Lige foran skiltet drejer føreren 180° rundt til højre. Drejningen kan foretages med en lille bue og ikke på stedet
(pivot). Måden der drejes på afhænger af både hunden og førerens evne til at gennemføre drejningen flydende.
Hunden må godt opildnes for at holde sin position. Føreren skal holde en konstant hastighed under drejet, mens
hunden skal sætte farten op under drejningen og igen sætte farten ned når drejet er overstået.
Den mest almindelige fejl under denne øvelse er at hunden først opdager drejet efter at føreren er drejet og dermed
tager en for stor bue rundt. Hunden kan også komme til at gå ind i førerens ben efter drejet er stoppet. Afhængig af
graden på unøjagtigheden kan dommeren vælge at ignorere mindre forskelle i afstanden mellem hund og fører eller
foretage et lille fradrag i pointene.
Hvis skiltet berøres af hund eller fører trækkes 1 point. Dette gælder dog ikke en berøring af en logrende hale. Hvis
skiltet væltes trækkes 5 point.

10. Venstre omkring
Lige foran skiltet drejer føreren 180° rundt til venstre. Drejningen kan foretages med en lille bue og ikke på stedet
(pivot). Måden der drejes på afhænger af både hunden og førerens evne til at gennemføre drejningen flydende.
Hunden må godt hjælpes, for at holde sin position på indersiden. Føreren skal holde en konstant hastighed under
drejet, mens hunden skal sætte farten ned under drejningen og igen sætte farten op når drejet er overstået. Det
ideelle er at den stopper helt op og måske bakker lidt for at følge føreren rundt i svinget. Hunden skal forblive på
førerens venstre side
Den mest almindelige fejl under denne øvelse er at hunden først opdager drejet efter at føreren er drejet og dermed
går ind i førerens ben eller at føreren tager en for stor bue for at ndgå at gå ind i hunden. Hunden kan også komme til
at tager hænge efter føreren, når denne fortsætter fremad. Afhængig af graden på unøjagtigheden kan dommeren
vælge at ignorere mindre forskelle i afstanden mellem hund og fører eller foretage et lille fradrag i pointene.
Hvis skiltet berøres af hund eller fører trækkes 1 point. Dette gælder dog ikke en berøring af en logrende hale. Hvis
skiltet væltes trækkes 5 point.

11. 270° Højre rundt
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Lige foran skiltet drejer føreren 270° rundt til højre. Drejningen kan foretages med en lille bue og ikke på stedet
(pivot). Måden der drejes på afhænger af både hunden og førerens evne til at gennemføre drejningen flydende.
Hunden må godt opildnes for at holde sin position. Føreren skal holde en konstant hastighed under drejet, mens
hunden skal sætte farten op under drejningen og igen sætte farten ned når drejet er overstået.
Den mest almindelige fejl under denne øvelse er at hunden først opdager drejet efter at føreren er drejet og dermed
tager en for stor bue rundt. Hunden kan også komme til at gå ind i førerens ben efter drejet er stoppet. Afhængig af
graden på unøjagtigheden kan dommeren vælge at ignorere mindre forskelle i afstanden mellem hund og fører eller
foretage et lille fradrag i pointene.
Hvis skiltet berøres af hund eller fører trækkes 1 point. Dette gælder dog ikke en berøring af en logrende hale. Hvis
skiltet væltes trækkes 5 point.

12. 270° Venstre rundt
Lige foran skiltet drejer føreren 270° rundt til venstre. Drejningen kan foretages med en lille bue og ikke på stedet
(pivot). Måden der drejes på afhænger af både hunden og førerens evne til at gennemføre drejningen flydende.
Hunden må godt hjælpes, for at holde sin position på indersiden. Føreren skal holde en konstant hastighed under
drejet, mens hunden skal sætte farten ned under drejningen og igen sætte farten op når drejet er overstået. Det
ideelle er at den stopper helt op og måske bakker lidt for at følge føreren rundt i svinget. Hunden skal forblive på
førerens venstre side
Den mest almindelige fejl under denne øvelse er at hunden først opdager drejet efter at føreren er drejet og dermed
går ind i førerens ben eller at føreren tager en for stor bue for at ndgå at gå ind i hunden. Hunden kan også komme til
at tager hænge efter føreren, når denne fortsætter fremad. Afhængig af graden på unøjagtigheden kan dommeren
vælge at ignorere mindre forskelle i afstanden mellem hund og fører eller foretage et lille fradrag i pointene.
Hvis skiltet berøres af hund eller fører trækkes 1 point. Dette gælder dog ikke en berøring af en logrende hale. Hvis
skiltet væltes trækkes 5 point.

13. 360° Helt omkring til Højre
Lige til venstre for skiltet drejer føreren 360° helt rundt til højre. Drejningen kan foretages som en lille cirkel og ikke
på stedet (pivot). Måden der drejes på afhænger af både hunden og førerens evne til at gennemføre drejningen
flydende. Hunden må godt opildnes for at holde sin position. Føreren skal holde en konstant hastighed under drejet,
mens hunden skal sætte farten op under drejningen og igen sætte farten ned når drejet er overstået.
Den mest almindelige fejl under denne øvelse er at hunden først opdager drejet efter at føreren er drejet og dermed
tager en for stor bue rundt. Hunden kan også komme til at gå ind i førerens ben efter drejet er stoppet. Afhængig af
graden på unøjagtigheden kan dommeren vælge at ignorere mindre forskelle i afstanden mellem hund og fører eller
foretage et lille fradrag i pointene.
Hvis skiltet berøres af hund eller fører trækkes 1 point. Dette gælder dog ikke en berøring af en logrende hale. Hvis
skiltet væltes trækkes 5 point.

14. 360° Helt omkring til Venstre
Lige til venstre for skiltet drejer føreren 360° helt rundt til venstre. Drejningen kan foretages som en en lille cirkel og
ikke på stedet (pivot). Måden der drejes på afhænger af både hunden og førerens evne til at gennemføre drejningen
flydende. Hunden må godt hjælpes, for at holde sin position på indersiden. Føreren skal holde en konstant hastighed
under drejet, mens hunden skal sætte farten ned under drejningen og igen sætte farten op når drejet er overstået.
Det ideelle er at den stopper helt op og måske bakker lidt for at følge føreren rundt i svinget. Hunden skal forblive på
førerens venstre side
Den mest almindelige fejl under denne øvelse er at hunden først opdager drejet efter at føreren er drejet og dermed
går ind i førerens ben eller at føreren tager en for stor bue for at ndgå at gå ind i hunden. Hunden kan også komme til
at tager hænge efter føreren, når denne fortsætter fremad. Afhængig af graden på unøjagtigheden kan dommeren
vælge at ignorere mindre forskelle i afstanden mellem hund og fører eller foretage et lille fradrag i pointene.
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Hvis skiltet berøres af hund eller fører trækkes 1 point. Dette gælder dog ikke en berøring af en logrende hale. Hvis
skiltet væltes trækkes 5 point.

15. Sit foran - hund højre rundt & fremad
Indkald til at sidde foran sker mens hunden går "på plads". Når hundeføreren har skiltet på sin højre side kaldes
hunden foran (fx. Plet, her) så hunden drejer højre rundt og har front mod føreren. Idet kommandoen afgives stopper
man sin gang fremad og tager et par skridt baglæns så hunden kan sætte sig lige foran føreren. Hunden skal sidde så
tæt på føreren at denne umiddelbart ville kunne klappe hunden på hovedet. Når hunden sidder er første del af øvelsen
udført.
Hunden kommanderes derefter højre rundt om føreren idet denne fortsætter med almindelig gang. Det er frit om man
vil starte med højre eller venstre ben. Hunden må gerne hjælpes til "plads-positionen" med både lyd-kommando og
håndtegn.
Den mest almindelige fejl er at hunden ikke sidder helt lige eller tæt nok på. Der bør dog kun fratrækkes point hvis der
er en meget stor afvigelse. Hvis hunden bliver stående bør der trækkes lidt. Hvis hunden står eller sidder så langt fra
føreren at denne ikke kan røre hunden skal øvelsen noteres som ikke bestået.
Hvis hunden afslutter den forkerte vej rundt noteres øvelsen ligeledes som ikke bestået

16. Sit foran - hund venstre rundt & fremad
Indkald til at sidde foran sker mens hunden går "på plads". Når hundeføreren har skiltet på sin højre side kaldes
hunden foran (fx. Plet, her) så hunden drejer højre rundt og har front mod føreren. Idet kommandoen afgives stopper
man sin gang fremad og tager et par skridt baglæns så hunden kan sætte sig lige foran føreren. Hunden skal sidde så
tæt på føreren at denne umiddelbart ville kunne klappe hunden på hovedet. Når hunden sidder er første del af øvelsen
udført.
Hunden kommanderes derefter venstre rundt til "plads-positionen" idet føreren fortsætter med almindelig gang. Det er
frit om man vil starte med højre eller venstre ben. Hunden må gerne hjælpes med både lyd-kommando og håndtegn.
Den mest almindelige fejl er at hunden ikke sidder helt lige eller tæt nok på. Der bør dog kun fratrækkes point hvis der
er en meget stor afvigelse. Hvis hunden bliver stående bør der trækkes lidt. Hvis hunden står eller sidder så langt fra
føreren at denne ikke kan røre hunden skal øvelsen noteres som ikke bestået.
Hvis hunden afslutter den forkerte vej rundt noteres øvelsen ligeledes som ikke bestået

17. Sit foran - hund højre rundt & stop
Indkald til at sidde foran sker mens hunden går "på plads". Når hundeføreren har skiltet på sin højre side kaldes
hunden foran (fx. Plet, her) så hunden drejer højre rundt og har front mod føreren. Idet kommandoen afgives stopper
man sin gang fremad og tager et par skridt baglæns så hunden kan sætte sig lige foran føreren. Hunden skal sidde så
tæt på føreren at denne umiddelbart ville kunne klappe hunden på hovedet. Når hunden sidder er første del af øvelsen
udført.
Hunden kommanderes derefter højre rundt om føreren mens denne bliver stående. Hunden må gerne hjælpes til
"plads-positionen" med både lyd-kommando og håndtegn.
Den mest almindelige fejl er at hunden ikke sidder helt lige eller tæt nok på. Der bør dog kun fratrækkes point hvis der
er en meget stor afvigelse. Hvis hunden bliver stående bør der trækkes lidt. Hvis hunden står eller sidder så langt fra
føreren at denne ikke kan røre hunden skal øvelsen noteres som ikke bestået.
Hvis hunden afslutter den forkerte vej rundt noteres øvelsen ligeledes som ikke bestået

18. Sit foran - hund venstre rundt & stop
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Indkald til at sidde foran sker mens hunden går "på plads". Når hundeføreren har skiltet på sin højre side kaldes
hunden foran (fx. Plet, her) så hunden drejer højre rundt og har front mod føreren. Idet kommandoen afgives stopper
man sin gang fremad og tager et par skridt baglæns så hunden kan sætte sig lige foran føreren. Hunden skal sidde så
tæt på føreren at denne umiddelbart ville kunne klappe hunden på hovedet. Når hunden sidder er første del af øvelsen
udført.
Hunden kommanderes derefter venstre rundt til "plads-positionen" mens føreren bliver stående. Hunden må gerne
hjælpes med både lyd-kommando og håndtegn.
Den mest almindelige fejl er at hunden ikke sidder helt lige eller tæt nok på. Der bør dog kun fratrækkes point hvis der
er en meget stor afvigelse. Hvis hunden bliver stående bør der trækkes lidt. Hvis hunden står eller sidder så langt fra
føreren at denne ikke kan røre hunden skal øvelsen noteres som ikke bestået.
Hvis hunden afslutter den forkerte vej rundt noteres øvelsen ligeledes som ikke bestået

19. Langsom gang
Øvelsen "Langsom gang" udføres på nøjagtig samme måde som ved en almindelig lydighedsprøve. Her må føreren dog
godt snakke med hunden før og under øvelsen. Når føreren, med hunde gående ved siden af i "plads-positionen",
nærmer sig skiltet reduceres tempoet tydeligt, men der fortsættes fremad i en naturlig gangart med langsomme
skridt. Hunden må derfor også sætte farten ned for at forblive i "plads-positionen". Temposkiftet kan ske gradvist over
2 - 3 skridt. Den langsomme gang fortsætter indtil de nærmer sig skiltet, der angiver "normal gang", "hurtig gang"
eller passerer mållinien.
Hvis hunden traver i "normal gang" vil den sikkert skifte gangart til skridt, men det er ikke et krav at hunden skifter
gangart. Hunden skal bare forblive i plads-positionen.
Den mest almindelige fejl er at hunden ikke kan fastholde "plads-positionen" ved temposkiftene. Når føreren sætter
tempoet ned, kan hunden have en tendens til at komme for langt frem eller den kan hænge, når tempoet igen sættes
op. En smule for langt fremme eller tilbage kan trække lidt, hvis det er meget tydeligt. Et utilfredsstillende skift af
tempo kan der også trækkes i point.

20. Hurtig gang
Øvelsen "Hurtig gang" udføres på nøjagtig samme måde som ved en almindelig lydighedsprøve. Her må føreren dog
godt snakke med hunden før og under øvelsen. Når føreren, med hunde gående ved siden af i "plads-positionen",
nærmer sig skiltet øges farten tydeligt, og der fortsættes små løbende fremad. Hunden må derfor også sætte farten op
for at forblive i "plads-positionen". Temposkiftet kan ske gradvist over 2 - 3 skridt. Den hurtige gang fortsætter indtil
de nærmer sig skiltet, der angiver "normal gang", "langsom gang" eller passerer mållinien. Føreren må opildne sin
hund med ord eller ved klap på låret for at få den til at holde tempoet.
Den mest almindelige fejl er at hunden ikke kan fastholde "plads-positionen" ved temposkiftene. Når føreren sætter
tempoet op, kan hunden have en tendens til at komme for langt tilbage eller den kan komme for langt frem, når
tempoet igen sættes ned. En smule for langt fremme eller tilbage kan trække lidt, hvis det er meget tydeligt. Et
utilfredsstillende skift af tempo kan der også trækkes i point.

21. Normal gang
Øvelsen "Normal gang" udføres på nøjagtig samme måde som ved en almindelig lydighedsprøve. Føreren går raskt og
naturligt med hunden i "plads-positionen", der defineres som at hunden går tæt ved førerens venstre side uden at
genere dennes bevægelser. Her må føreren dog godt snakke med hunden før og under øvelsen. Når føreren nærmer
sig skiltet ændres tempoet tydeligt og der fortsættes fremad i en frisk og naturlig gangart. Hunden må derfor også
ændre farten for at forblive i "plads-positionen". Temposkiftet kan ske gradvist over 2 - 3 skridt.
Den mest almindelige fejl er at hunden ikke kan fastholde "plads-positionen" ved temposkiftene. Hunden have en
tendens til at komme for langt frem eller den kan hænge. En smule for langt fremme eller tilbage kan trække lidt, hvis
det er meget tydeligt. Et utilfredsstillende skift af tempo kan der også trækkes i point.
"Normal-gang" bruges også mellem de enkelte øvelse. Det er ikke tilladt at løbe. Hunden skal fastholde sin "pladsposition og ikke komme for langt frem, hænge, ændre afstand til føreren eller støde ind i denne. Hvis hunden konstant
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er for langt fremme, hænger eller er ude af kontrol mellem de enkelte øvelser, kan prøven bedømmes som "ikke
bestået". Der opfordres til en rask gang mellem øvelserne, men det er ikke tilladt at løbe.

22. Side-step til højre
Øvelsen udføres under "Normal gang" ved at føreren tager et skridt til højre og lidt fremad med den højre fod for
derefter at fortsætte fremad. Skridtet til højre skal få hunden til at følge med til højre så den fastholder sin "pladsposition" under og efter øvelsen.

Dette er et udmærket eksempel på fordelen ved at føreren har hundens opmærksomhed når øvelsen skal udføres.
Bemærk at hverken tempo eller retning ændres under øvelsen og der fortsættes på en linie der er et skridt til højre for
den originale linie.
Dette er en af de øvelser, der udføres lige efter at skiltet er passeret. Hvis øvelsen udføres før skiltet skal føreren være
meget opmærksom på at skiltet ikke står i vejen for hunden.
Den mest almindelige fejl er at hunden reagerer for langsomt med sit vestre ben, hvilket resulterer i for stor afstand
mellem hund og fører. Hvis fejlen er grov trækkes der i pointene. Selvom det er anbefalet at øvelsen udføres efter
skiltet, regnes det ikke som en fejl at udføre den før skiltet, hvis dette gøres uden gener for hunden.

23. Stop - 90° Pivot til højre - stop
Føreren stopper med samlede ben udfor skiltet og hunden sætter sig i "plads-position". Vendingen på stedet kan
udføres på flere måder ligesom i det almindelige lydighedsprogram. Fx. Højre fod drejes ca. 60-70° på samme sted og
venstre fod flyttes hen til højre fod. Den højre for drejes igen så de 90° er nået og venstre fod flyttes igen. Hunden
skal bevæge sig rundt sammen med føreren på ydersiden og sætte sig når vendingen er afsluttet. Vendingen kan også
udføres på et skridt ved at højre for drejes alle 90° med det samme og venstre fod flyttes til.

Den mest almindelige fejl er at hunden ikke bevæger sig hurtigt nok rundt med føreren så den fastholder sin "pladsposition". Hvis det er meget groft kan der trækkes i pointene. Men det er tilstrækkeligt at hunden flytter sig rundt med
sin fører også selvom den ikke sætter sig. Dette er en udmærket lejlighed til at klappe på låret for at opfordre hunden
til hurtigt at følge med i "plads-positionen".

24. Stop - 90° drej til højre - fremad
Føreren stopper med samlede ben udfor skiltet og hunden sætter sig i "plads-position". Vendingen på stedet kan
udføres på flere måder ligesom i det almindelige lydighedsprogram. Fx. Højre fod drejes ca. 60-70° på samme sted og
venstre fod flyttes hen til højre fod. Den højre for drejes igen så de 90° er nået og venstre fod flyttes igen. Hunden
skal bevæge sig rundt sammen med føreren på ydersiden. Vendingen kan også udføres på et skridt ved at højre for
drejes alle 90° med det samme og venstre fod flyttes til. Føreren fortsætter fremad med hunden gående i "pladsposition".
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Den mest almindelige fejl er at hunden ikke bevæger sig hurtigt nok rundt med føreren så den fastholder sin "pladsposition". Hvis det er meget groft kan der trækkes i pointene. Men det er tilstrækkeligt at hunden flytter sig rundt med
sin fører også selvom den ikke sætter sig. Dette er en udmærket lejlighed til at klappe på låret for at opfordre hunden
til hurtigt at følge med i "plads-positionen".

25. Højre spiral. Hund på ydersiden
Først passeres med kegle 1, 2 og 3 på højre side. Der vendes om kegle 3 og gås tilbage til kegle 1 hvor der ligeledes
vendes. Der passeres mellem kegle 2 og 3 og returneres til kegle 1. Øvelsen kan sluttes her eller kan fortsættes med
at passere mellem kegle 1 og 2 alt efter hvor banen fortsætter til næste øvelse.

Den mest almindelige fejl er at hunden ikke bevæger sig hurtigt nok rundt med føreren så den fastholder sin "pladsposition". Hvis det er meget groft kan der trækkes i pointene. Men det er tilstrækkeligt at hunden flytter sig rundt med
sin fører. Dette er en udmærket lejlighed til at klappe på låret for at opfordre hunden til hurtigt at følge med i "pladspositionen".
At støde ind i en kegle betragtes som en mindre fejl, men hvis der vælter en kegle bedømmes øvelsen som ikke
bestået. Det er dog ikke en fejl, hvis keglen berøres af hundens logrende hale.

26. Venstre spiral. Hund på indersiden
Først passeres med kegle 1, 2 og 3 på venstre side. Der vendes om kegle 3 og gås tilbage til kegle 1 hvor der
ligeledes vendes. Der passeres mellem kegle 2 og 3 og returneres til kegle 1. Øvelsen kan sluttes her eller kan
fortsættes med at passere mellem kegle 1 og 2 alt efter hvor banen fortsætter til næste øvelse.

Den mest almindelige fejl er at hunden ikke afpasser sin hastighed godt nok med føreren så den kommer for langt
frem. Hvis det er meget groft kan der trækkes i pointene. Men det er tilstrækkeligt at hunden flytter sig rundt med sin
fører.
At støde ind i en kegle betragtes som en mindre fejl, men hvis der vælter en kegle bedømmes øvelsen som ikke
bestået. Det er dog ikke en fejl, hvis keglen berøres af hundens logrende hale.
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27. 1, 2 & 3 skridt fremad

Øvelsen starter med en opstandsning, hvor hunden skal sætte
sig i "plads-positionen".
Dette foregår lige før og til venstre for skiltet.
Først tages et skridt fremad og der stoppes, hvorefter hunden
sætter sig.
Derefter tages to skridt fremad og der stoppes.
Til sidst tages tre skridt fremad og der stoppes.
Det er valgfrit hvilken fod der startes med, men fødderne skal
samles ved stop.

Det ene skridt fremad er det sværeste. Hunden skal sætte sig ved hver opstandsning. Hvis hunden slet ikke sætter sig
er øvelsen ikke bestået, men et par mangler trækker kun tilsvarende. Hvis der tages et forkert antal skridt trækkes
der tilsvarende i pointene.

28. 8-taller
Øvelsen består af 4 kegler der står på linie med ca. 2 meter imellem. Man starter med at gå mellem kegle 1 og 2.
Skiltet er placeret ved den første kegle. Efter at have gået i zig-zag mellem keglerne og helt rundt om kegle 4 forlader
man igen øvelsen ved at passere mellem kegle 1 og 2.

Øvelsen er en øvelse i lineføring. Alle de fejl der kan ske så som hive i linen, hænge bagefter, ændre afstand til
føreren, gå ind i føreren eller i keglerne er fejl som der bliver trukket lidt for. Hvis der væltes en kegle bedømmes
øvelsen som ikke bestået. Det gælder dog ikke hvis keglen væltes af hundens logrende hale.

29. Serpentiner
Øvelsen består af 4 eller 5 kegler der står på linie med ca. 2 meter imellem. Man går zig-zag mellem keglerne og
slutter mellem de to sidste kegler (3, 4 eller 4, 5)

Øvelsen er en øvelse i lineføring. Alle de fejl der kan ske så som hive i linen, hænge bagefter, ændre afstand til
føreren, gå ind i føreren eller i keglerne er fejl som der bliver trukket lidt for. Hvis der væltes en kegle bedømmes
øvelsen som ikke bestået. Det gælder dog ikke hvis keglen væltes af hundens logrende hale.
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