UNGHUNDE
( under 24 mdr.)

Kommunemesterskab
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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 skal 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. Hvor føren stopper og 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.
Ved ( punkt 3.) dækkes hunden af, og føreren tager linen af hunden, og fortsætter til stop
( punkt 5.)

På ordre fra dommeren kaldes hunden hjem. Når hunden er halvvejs( punkt 4.) fløjtes eller
kommanderes den dæk. Hunden skal på denne kommando øjeblikkeligt dække. Derefter –
på ordre fra dommeren – kaldes hunden hjem ( punkt 5.) Der skal trækkes, hvis der bliver
brugt flere kommandoer, for at få hunden til at dække.
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
det være karaktersænkende.

B.

Skjult dæk max. 20 p.
Hunden lægges dæk, på et nærmere angivet sted. Når hunden er afdækket aftages lien og
føreren fjerner sig 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.

Apportering af 2 enkelte duer eller 2 enkelte dommier max. 20 p.
2 stokke placeres med en indbyrdes afstand af 10 meter. Føreren må ikke overskride linien
fremad mellem stokken og til siderne.
Ved øvelsens begyndelse sidder eller dækker hunden ( uden line ), ved førerens venstre/
højre side. På tegn fra dommeren kastes en due el. dommi 15 meter væk. På et nyt tegn fra
dommeren – men ikke før – afgives apportkommando, hvorefter hunden skal søge og hente
apporten. Hunden skal komme villigt tilbage, og sætte sig ved føreren, hvor den skal blive
siddende med due el. dommi i munden, indtil føreren på et tegn fra dommeren,
kommanderer hunden til at aflevere. Derefter kastes endnu en due el. dommi, og øvelsen
gentages, når føreren får tegn fra dommeren. Kun en veludført apportering, uden at
apporten tabes eller tykkes, samt en villig aflevering, kan give fuldt antal point.

D.

Apportering af due el. dommi i vand max. 20 p.
2 stokke anbringes i vandkanten, m. en indbyrdes afstand af 10 meter. Ved øvelsens
begyndelse anbringes fører og hund bag ved linien, mellem stokkene.
Hunden skal sidde el. dække ved førerens venstre/ højre side u. snor. En due el. dommi
kastes ud på dybt vand. På et tegn fra dommeren, kommanderes apport! Hunden skal villigt
gå i vandet, og inden for rimelig tid hente apporten. Aflevering på land.
Når duen kastes ud, skal der ca. 30 m. fra hunden afgives 1. skud med signal pistol.
Hvis signal pistolen svigter, skal der bagefter affyres et skud, mens hunden sidder/ dækker.
Hunden skal forholde sig i ro.

Præmieringsmuligheder ( max. 100 p. )
Hvis der gives 0 point i en af øvelserne, kan hunden ikke opnå præmiering.
Ligeledes skal alle emner være hjembragt, for at opnå præmiering.
Hundeføreren skal ved tilmelding, meddele om hunden apporterer due eller dommie.
Det er tilladt hundeføreren, selv at medbringe egnet dommi.
I tilfælde af pointlighed mellem 2 hunde, vil det være duen der vægter højest. Hvis begge
hunde har apporteret due, bliver vinderen fundet ved matchning.

