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D-klassen
D-klassen er ikke en officiel klasse indenfor DcHs lydighedsprogram.
Dette vil sige, at det kun er muligt at stille op i D-konkurrence internt i
klubben.
Den nye hundefører, der har gennemgået hvalpetræningen, indplaceres på et D-hold.
Efter ca. ½ års træning på D-holdet rykker hundeføreren automatisk
op i C-klassen, eller vælger at skifte til agility eller rally.
Efter ca. ½ års træning på et D-hold er der mulighed for at stille op i
en D-konkurrence og for første gang opleve, hvordan det går for sig,
når man deltager i en lydighedskonkurrence.

Det er frivilligt, om man vil deltage i en D-konkurrence.
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Generelle regler
Målgruppen for D-konkurrencen
I D-konkurrencen kan hundeførere, der tidligere har deltaget i en konkurrence i CBAE-klassen eller derover, kun stille op udenfor konkurrence/ ’for sjov’.
Ligeledes kan hundeførere, der tidligere har deltaget i konkurrence/
prøve med hund på niveau svarende til CBAE-klassen i andre foreninger eller specialklubber, kun stille op udenfor konkurrence/’for
sjov’.
Hvis en ny hundefører overtager en rutineret hund skal ekvipagen stille op udenfor konkurrence/’for sjov’, hvis hunden tidligere har deltaget
i en konkurrence i CBAE-klasse eller tilsvarende niveau i andre foreninger eller specialklubber.
Træneren for D-hundeførerne har ansvaret for, at hundeføreren indplaceres korrekt.
Pointgivning
Der gives i samtlige øvelser karakter fra 0 til 10 med højest én decimal. Alle karakterer ganges med samme koefficient 1.
Pointlighed
Såfremt deltagerne opnår samme resultat, afgøres deres indbyrdes
placering efter følgende kriterier:
a.
Karakteren for lineføring er afgørende
b.
Såfremt karakteren for lineføring er ens, er karakteren i hente/
bringeøvelsen afgørende for placeringen.
c.
Såfremt resultat af punkt b er det samme, placeres deltagerne
på samme plads.
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Løbske tæver
Løbske tæver kan deltage i konkurrencen, men skal starte som de sidste. De må indtil da ikke opholde sig på konkurrencepladsen.
Præsentation
Hundefører med hund præsenterer sig ved dommeren og opgiver
startnummer.
Belønninger - ros og klap
Det er tilladt at rose og klappe hunden umiddelbart efter hver enkelt
øvelse, når dommeren har sagt ’ja tak’ som tegn på, at øvelsen er færdig. Efterfølgende må fører og hund gå til belønningsfeltet (5 x 5 skridt,
tydeligt markeret felt), hvor hunden kortvarigt belønnes med godbidder, bold eller lignende.
Hund og fører må ikke forlade belønningsfeltet med synlig belønning.
Belønninger må ikke bæres synligt under øvelserne. Der må ikke bæres tasker eller lignende under øvelserne.
Dommeren giver sine kommentarer og karakterer ved belønningsfeltet
efter sidste øvelse.
Berøring
Under øvelserne er det ikke tilladt at berøre hunden.
Fejl
Under øvelserne betragtes hunde og fører som en helhed, og både
hundeførerens og hundens fejl medfører karaktersænkning. Hvis hunden ikke udfører øvelsen ved første forsøg, er gentagelse tilladt, men
karakteren gives for første forsøg.
Ekstra og/eller dobbeltkommando
For hver ekstra kommando eller dobbeltkommando trækkes 0,5 i karakter.
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Rengøring
Ved første rengøring gives en henstilling om at stoppe dette. Ved anden rengøring trækkes 1 i karakter.
Karaktersænkning
At en hund ikke udfører hele øvelsen, er ikke ensbetydende med, at
den skal have 0. Der bliver tale om en karaktersænkning, alt efter
hvad hunden har udeladt.
Opgiver hundeføreren under en øvelse, skal der gives point for det
udførte.

Øvelse

Point

I alt

1. Lineføring

10 x 1

10

2. Stå

10 x 1

10

3. Sid

10 x 1

10

4. Dæk

10 x 1

10

5. Hente/bringe

10 x 1

10

6. Tilbagespring

10 x 1

10

7. Udløb til figurant

10 x 1

10

8. Hjemkald

10 x 1

10

9. Afbinding

10 x 1

10

10. Helhedsindtryk

10 x 1

10

I alt

100 point
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1. LINEFØRING
Koefficient: 1
Kommando: Plads
Dommeren eller en, af dommeren valgt, person dirigerer ekvipagen
gennem hele øvelsen.
Efter tegn fra dommeren gør hundeføreren klar på det anviste startsted
med hunden på plads og i line.
Kommandoen ”plads” må anvendes ved start af øvelsen og ved start
efter opstandsninger. Der må ligeledes anvendes en kommando, så
hunden sætter sig, når hundeføreren står stille.
Hunden skal gå pænt ved hundeførerens venstre side i gang og vendinger.
Linen skal holdes i utvungen stilling i en hånd eller i begge hænder.
Ved begyndelsen af øvelsen skal hundeføreren gå 30 skridt lige ud og
tilbage uden at standse. Herefter vises højre-, venstre- og omkringvendinger i almindelig gang og 2 opstandsninger i almindelig gang. Se
skitse.
Efter dommerens ”tak” er øvelsen færdig. Det er herefter tilladt at klappe og rose hunden.
Konkurrencevejledning
Øvelsen skal foregå på et jævnt stykke græs, jord eller lignende.
Der skal bruges 1 stok til markering af start og 1 stok til markering af
de 30 skridt.
Dommervejledning
Primært:
- at hunden villigt følger hundeføreren
- at hunden går pænt
- at linen er løs
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Mindre fejl hvis:
- der snakkes overdrevent med hunden under øvelsen
Det betragtes som en fejl hvis:
- hundeføreren giver gentagne, overdrevne ryk i linen
- linen er stram under øvelsen
- hunden er uopmærksom
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2. STÅ
Koefficient: 1
Kommandoer: Plads - stå og/eller tegn - fri
Efter tegn fra dommeren gør hundeføreren klar på det anviste startsted med hunden på plads og i line.
Efter en kort pause går hundeføreren med hunden på plads ca. 10
skridt frem til den anviste markering, hvor de stopper op, og fører
afgiver kommandoen ”stå”. Hunden må ikke berøres. Hundeføreren
bliver stående ved siden af hunden. Linen lægges i græsset.
Hvis hunden indtager/vil indtage en anden stilling eller forlader øvelsen, er det tilladt at afgive én kommando. Hvis kommando ikke efterkommes, stoppes øvelsen.
Hunden skal stå i 5 sekunder, efter at hundeføreren har gjort holdt.
Efter tegn fra dommeren gives hunden ’fri’ og linen tages op.
Øvelsen sluttes med dommerens ”tak”. Det er herefter tilladt at klappe
og rose hunden.
Konkurrencevejledning
Øvelsen skal foregå på et jævnt stykke græs, jord eller lignende.
Der skal bruges to stokke til markering af start og stå.
Dommervejledning
Primært:
- at hunden står på kommando
- at hunden bliver stående på det angivne sted
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Mindre fejl, hvis:
- hundeføreren giver en ekstra ”stå”-kommando eller tegn.
- hunden ikke står roligt på stedet
Øvelsen stoppes, hvis:
- hunden forlader øvelsen
- hunden indtager en anden stilling, medmindre hundeføreren
hurtigt retter den opståede fejl med en kommando
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3. SID
Koefficient: 1
Kommandoer: Plads - sid og/eller tegn – plads
Efter tegn fra dommeren gør hundeføreren klar på det anviste startsted
med hunden på plads og i line.
Efter en kort pause går hundeføreren med hunden på plads ca. 10
skridt frem til den anviste markering, hvor de stopper op, og fører giver kommandoen ”sid”. Linen lægges i græsset. Hunden må ikke berøres. Hvis kommando ikke efterkommes stoppes øvelsen.
Derefter går hundeføreren 5 skridt væk fra hunden og stiller sig med
front mod hunden.
Hvis hunden indtager/vil indtage en anden stilling eller forlader øvelsen,
efter at hundeføreren har nået den sidste markering og har vendt sig,
er det tilladt at afgive én kommando. Hvis kommando ikke efterkommes, stoppes øvelsen. Hunden skal sidde i 10 sekunder, efter at hundeføreren har gjort holdt. Efter nyt tegn fra dommeren går hundeføreren tilbage og stiller sig ved hundens højre side, giver hunden ’fri’ og
tager linen op.
Øvelsen er slut efter dommerens ”tak”. Det er herefter tilladt at klappe
og rose hunden.
Konkurrencevejledning
Øvelsen skal foregå på et jævnt stykke græs, jord eller lignende.
Der skal bruges 3 stokke til markering af start – stå – vent.
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Dommervejledning
Primært:
- at hunden sidder på kommando
- at hunden bliver siddende på det angivne sted
- at hunden sidder, indtil hundeføreren kommer tilbage til den
Mindre fejl hvis:
- hundeføreren giver en ekstra ”sid”-kommando eller tegn.
- hundeføreren bruger animering ved kommandoafgivelse
- hunden ikke bliver siddende på stedet.
Øvelsen stoppes, hvis:
- hunden forlader øvelsen for at søge hen til sin fører eller løbe
rundt
- hunden indtager en anden stilling, medmindre hundeføreren
hurtigt retter den opståede fejl med en kommando
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4. DÆK
Koefficient: 1
Kommandoer: Dæk og/eller tegn – fri
Efter tegn fra dommeren gør hundeføreren klar på det anviste startsted
med hunden på plads og i line.
Efter en kort pause giver føreren kommandoen ’dæk’ og linen lægges i
græsset. Det er ikke tilladt at berøre hunden ved kommandoafgivelse.
Når hunden er dækket af, går hundeføreren ca. 5 skridt frem til en anvist markering og stiller sig med front mod hunden.
Hvis hunden indtager/vil indtage en anden stilling eller forlader øvelsen
efter, at hundeføreren har nået den sidste markering og har vendt sig,
er det tilladt at afgive én ekstra kommando. Hvis kommando ikke efterkommes, stoppes øvelsen. Hunden skal ligge i 10 sekunder efter, at
hundeføreren har gjort holdt. Efter nyt tegn fra dommeren går fører
tilbage til hunden, stiller sig ved hundens højre side, giver hunden ’fri’
og tager linen.
Øvelsen er slut efter dommerens ’tak’. Det er herefter tilladt at klappe
og rose hunden.
Konkurrencevejledning
Øvelsen skal foregå på et jævnt stykke græs, jord eller lignende.
Der skal bruges 2 stokke til markering af dæk – vent.
Dommervejledning
Primært:
- at hunden lægger sig på kommando
- at hunden bliver liggende på det angivne sted, indtil føreren
kommer tilbage til den
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Mindre fejl, hvis:
- hundeføreren giver en ekstra ”dæk”-kommando eller tegn.
- hundeføreren bruger animering ved kommandoafgivelse
- hunden ikke bliver liggende på stedet
Øvelsen stoppes, hvis:
- hunden forlader øvelsen for at søge hen til sin fører eller løbe
rundt
- hunden indtager en anden stilling, medmindre hundeføreren
hurtigt retter den opståede fejl med en kommando
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5. HENTE/BRINGE
Koefficient: 1
Kommandoer: Søg, finde el. lignende samt armbevægelse - slip.
Maksimumtid for øvelsen er 3 minutter
Genstand: Blød apporterbar genstand, som strømpe, handske eller
legetøj. Det er valgfrit om der anvendes egen genstand el.
fremmed genstand.
Efter tegn fra dommeren går hundeføreren med hund i line ca. 10
skridt fra det anviste startsted ud med genstanden. Herude er det tilladt kortvarigt at lege og ruske med genstanden, inden hundeføreren
smider genstanden, så den ligger synligt. Hundeføreren og hunden går
tilbage til startstedet, herfra sendes hunden uden line med kommandoen ”søg”, ”finde” eller lignende samt armbevægelse ud til genstanden.
Hunden skal nu løbe ud til genstanden, samle den op og bringe den
tilbage til føreren.
Det er tilladt én enkelt gang kortvarigt at opmuntre hunden (f.eks. sige
”dygtig” eller klap i hænderne), umiddelbart efter den har samlet genstanden op og er påbegyndt indbringning. Hvis hunden taber genstanden undervejs, er det tilladt, at den selv samler den op igen.
Genstanden skal villigt afleveres til hundeføreren, kommandoen ”slip”
må anvendes.
Øvelsen er slut efter dommerens ”tak” og linen sættes på hunden. Det
er herefter tilladt at rose og klappe hunden. Genstanden afleveres til
dommeren.
.
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Konkurrencevejledning
Øvelsen skal foregå på græs, åben skovbund eller lignende. Der skal
bruges 1 stok til markering af start. Der skal være forskellige genstande at vælge blandt

Dommervejledning
Primært:
- at hunden opsøger genstanden
- hunden bringer genstanden tilbage til føreren
Mindre fejl hvis:
- hundeføreren giver ekstra kommando
- hundeføreren flytter sig for at få fat i genstanden. Der trækkes
1- 2 i karakteren
Øvelsen stoppes, hvis:
- hunden forlader øvelsen eller ikke opsøger genstanden
- hunden ikke opsamler genstanden
- hunden ikke bringer genstanden til føreren
Karakterfordeling:
Opsøgning af genstand
Opsamling af genstand
Indbringning af genstand
Aflevering af genstand

= karakteren 3
= karakteren 2
= karakteren 4
= karakteren 1
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6. TILBAGESPRING
Koefficient: 1
Kommandoer: Tilbagespring
Der SKAL anvendes hvalpespringbræt.
Efter tegn fra dommeren giver hundeføreren sin hund til ’skriver/
hjælper’. Hjælper og hund står nu foran hvalpespringbrættet. Føreren
tager line af hunden, og hjælperen holder hunden i halsbåndet. Føreren går om på den anden side af springbrættet i passende afstand til
brættet, så der er god plads til hunden. Føreren afgiver kommandoen
’tilbagespring’.
Hunden skal springe over brættet, Hunden skal berøre brættet på nedspringssiden på eller under øverste revle. Hundeføreren må ikke bevæge sig.
Hunden skal uden kommando sætte sig tæt foran hundeføreren.
Øvelsen er slut efter dommerens ”tak” og linen sættes på hunden.
Det er herefter tilladt at klappe og rose hunden.
Konkurrencevejledning
Der skal bruges 1 hvalpespringbræt, som skal placeres på et stabilt
underlag.
Dommervejledning
Primært:
- at hunden springer over springbrættet
Mindre fejl hvis:
- hunden ikke sætter sig foran hundeføreren ved afslutningen
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Det betragtes som en fejl hvis:
- hundeføreren bruger stærkt overdreven animering
- hunden springer fra top. Der trækkes 1 i karakter
- hundeføreren flytter sig mere end 3 skridt

Øvelsen stoppes hvis:
- hunden løber uden om brættet
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7. UDLØB TIL FIGURANT
Koefficient: 1
Kommandoer: Runder eller ud og/eller tegn
Efter tegn fra dommer opildner figuranten hunden med bold/legetøj/
godbid eller lignende. Herefter løber figuranten ca. 10 skridt ud. Hunden holdes i halsbåndet af hundeføreren. Når figuranten står stille, giver dommeren tegn til, at hunden må slippes med kommandoen
”runder” eller ”ud”. Hundeføreren følger umiddelbart efter hunden.
Hunden skal glad løbe ud til figuranten. Når hundeføreren er nået derud, får hunden sin belønning af figuranten.
Hunden må gerne halse, men det er ikke et krav.
Øvelsen er slut efter dommerens ”tak” og linen sættes på hunden. Det
er herefter tilladt at rose og klappe hunden.
Konkurrencevejledning.
Øvelsen skal foregå på græs evt. i skovkanten. Der bruges 1 stok til
markering af start. Figuranten skal stå frit fremme og være fuldt synlig
for hund og fører fra startstedet.
Dommervejledning:
Primært:
- at hunden glad og selvstændigt løber ud til figuranten
Mindre fejl hvis:
- hunden løber forbi figuranten for derefter senere at vende
tilbage til denne
- hunden kigger mere på græsset omkring figuranten og ikke vil
søge kontakt til denne
- hunden berører figuranten
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Det betragtes som en fejl, hvis:
- hunden hopper op ad figuranten
Øvelsen stoppes hvis:
- hunden ikke vil løbe ud til figuranten
- hunden løber væk
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8. HJEMKALD
Koeffient: 1
Kommando: Hundens navn og/eller ”her” i sammenhæng, eller fløjtesignal
Efter tegn fra dommeren giver hundeføreren sin hund til ’figuranten’,
som holder hunden i halsbåndet. Hundeføreren tager line af hunden,
går 20 skridt væk fra hunden og stiller sig med front til hunden. Hundeføreren kalder nu sin hund til sig. Hunden sætter sig tæt foran hundeføreren.
Øvelsen er slut efter dommerens ”tak” og linen sættes på hunden. Det
er herefter tilladt at rose og klappe hunden.
Konkurrencevejledning
Øvelsen skal foregå på et jævnt stykke græs, jord eller lignende. Der
skal bruges to stokke til markering af start og slut.
Dommervejledning
Primært:
- at hunden villigt kommer ind til hundeføreren ved indkald
Mindre fejl hvis:
- hunden ikke kommer tæt hen til føreren
- hunden sidder skævt foran føreren
Øvelsen stoppes hvis:
- hunden løber væk
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9. AFBINDING/VENTEØVELSE
Koefficient: 1
Kommandoer: ”Vent”, ”bliv” eller lignende
Efter tegn fra dommeren binder hundefører sin hund til det udpegede
afbindingssted. Med kommando ”vent”, ”bliv” eller lignende forlader
hundefører hunden og går til belønningsfeltet, hvor denne får dagens
resultat af dommeren
Skriver holder øje med hunden og tager tid. Øvelsen er slut efter 30
sekunder, og hundeføreren må hente sin hund. Dommeren meddeler
dagens resultat, når hundeføreren har hentet sin hund.
Konkurrencevejledning
Afbindingssted kan være en pæl eller et træ, der er placeret ca. 30
skridt fra belønningsfeltet. Hunden skal være fuldt synlig, når den er
bundet af og skal kunne se sin hundefører.
Dommervejledning
Primært:
- at hunden forholder sig i ro og helt stille
Det betragtes som en fejl, hvis:
- hunden gør en enkelt gang. Der trækkes 1- 2 i karakter
Det betragtes som en grov fejl, hvis:
- hunden gør, hyler eller piber flere gange. Der trækkes 3-5 i
karakter.
Øvelsen stoppes, hvis:
- hunden gør, hyler, piber og er bange og urolig.
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10. HELHEDSINDTRYK
Koefficient: 1

Hund og førers samarbejde på tværs af de enkelte øvelser bedømmes.
Kontakten mellem hund og fører er i fokus. En glad og arbejdsvillig
hund er ønsket.

22

23

Rev. 19/3 2015

24

