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A.

Hinter m. line max. 10 p.
Hunden starter ved start i ”Sit” position m. line. Hunden skal føres i line og følge føreren ved
dennes venstre/højre side i gang og vendinger. Under øvelsens udførelse skal hundens
skulderparti være ud for førerens venstre/højre ben.
2 x Sit / Dæk ved (punkt 1 – 2)max. 15 p.

Ved første stok ( punkt 1.) efter startstokken, stopper føreren op, og hunden skal uden
kommando, og helt spontant sætte sig på plads, ud for og tæt ved førerens venstre/ højre
ben. Når der er ro på hunden, fortsættes der rundt i pilenes retning til (punkt 2.)
Når føreren gør holdt ved ( punkt 2.), skal hunden igen uden kommando, men spontant
sætte sig på plads, ud for og tæt ved førerens venstre/højre ben. Fører og hund fortsætter til
punkt 3. Der skal trækkes hvis hunden ikke straks sætter sig, eller hvis føreren kontakter
hunden med en kommando eller ryk i linen.
Dæk m. indkald max. 15 p.
Unghunde dækkes ikke af på hjem vejen.
Ved ( punkt 3.) dækkes hunden af, og fører tager linen af hunden, og fortsætter til stop
( punkt 5.)
På ordre fra dommeren kaldes hunden hjem (pumkt 5). Der skal trækkes, hvis der bliver
brugt flere kommandoer, for at få hunden på plads
Linen skal under hele hinterbanens udførelse være slapt hængende. Ryk i linen ( stram line )
og øvrige former for korrektioner er karaktersænkende. Hvis føreren ikke ønsker at dække
hunden af, punkt 3 og punkt 4, men derimod ønsker at hunden skal ”sidde”, skal dette
meddeles dommeren inden hinterbanens begyndelse. Hvis hunden lægger sig alligevel, skal
der trækkes for det

B.

Skjult dæk max. 20 p.
Hunden lægges dæk på et nærmere angivet sted. Når hunden er afdækket, fjerner føreren
linen og går fra hunden, så denne ikke kan se ham/hende. Hunden skal ligge dæk i 30
sekunder, efter at føreren er kommet i position. På ordre fra dommeren kaldes hunden hjem
på plads.
Øvelsen starter ikke før føreren er kommet i position bag afmærket linie.

C.

Luftetur med hunden max.10 p.
Lufteturen med hunden i lang (1.5 - 2 m) førerline. min 100 m.

Præmieringsmuligheder ( max. 70 p. )

Hvis der gives 0 point i en af øvelserne, kan hunden ikke opnå præmiering.
I tilfælde af point lighed mellem 2 hunde, vil det være sit/dæk der vægter højest.

