
Øvelsesbeskrivelser for SLH. 
Sunds Lydige Hunde 
 

 
 
 

Øvelsesbeskrivelserne er kopieret fra DKK (Dansk Kennel Klub) 



 
 

Regler for lydighedstræning 
 

 Hunden trænes alle 13 træningsaftener af samme fører, 
som skal være fyldt 14 år. 

 
 Hunden skal være luftet før træning, men fører har altid 
flere poser med til træning, hvis uheldet skulle være ude. 

 
 Hunde må kun færdes løse, efter trænerens ordre. 

 
 Tæver i løbetid må ikke være på træningspladsen, men fører er meget 
velkommen, så træning kan følges op derhjemme. 

 
 Husk fornuftig påklædning. Undgå flagrende tøj. Træsko er bandlyst. 

 
 Mød altid 5 minutter før træningsstart. 

 
 Hunden skal være vaccineret ved første træningsaften, og 
vaccinationsattesten vises til træneren. (Din dyrlæge vil kunne anbefale 
dig, hvornår det er sikkert at begynde et træne) 

 
 
Har du tænkt på…. 
 
…. hvis din hund bider træneren eller en anden person eller måske en anden 

hund på træningspladsen, dækker din almindelige hundeansvarsforsikring 
ikke. 

 
…. derfor gør Sunds Lydige Hunde alle sine medlemmer opmærksom på 

dette, og anbefaler dig at få tegnet en udvidet hundeansvarsforsikring. 
 
…. denne udvidet forsikring kan tegnes i alle forsikringsselskaber og koster 

ca. fra kr. 100.00 til kr. 150.00 ekstra om året. 
 
…. så for din egen skyld bør du overveje dette, før uheldet er ude. 
 

 
Med venlig hilsen 

 
bestyrelsen for Sunds Lydige Hunde. 



ØVELSESBESKRIVELSER FOR DKKs KLASSE 3: 
 
Tegnforklaring m.v.: 
LP = lydighedsprøve 
 
Træapporter: Lille ca. 125 g - mellem ca. 250 g - stor ca. 650 g 
 
Næseprøver i træ: 2 x 2 x 10 cm 
 
Ved pointlighed tæller den hund der har højest point i fremadsending.  
 

KLASSE 3 
 
1. Fællesafdækning (4 minutter) (Koeff. 2 – max. 20 p.) 
Hundene placeres ved siden af hinanden med ca. 3 meter imellem. På tegn fra 
dommeren kommanderes hundene i dæk, hvorefter førerne på tegn fra dommeren går 
samtidig fra deres hunde til et anvist sted, hvor de er skjult for hundene. Efter fire (4) 
minutter kaldes førerene tilbage og stiller sig ved siden af deres hunde. På tegn fra dommeren 
giver alle førerene samtidig deres hunde en pladskommando. Hundene kan fællesafdækkes i 
hold efter dommerens skøn. Tiden regnes fra det øjeblik, hvor førerne er skjult for hundene! 
Såfremt hunden indtager en anden position end dæk, gives der kun point for den tid hunden 
ligger i dæk. 
For at øvelsen kan godkendes kræves det, at hund dækker i mindst 2 min. og bliver på stedet. 
 
2. Sit i gruppe i 1 minut (Koeff. 3 – max. 30 p.) 
Efter dommerens anvisning placeres førerne på række med ca. 3 meters mellemrum, og med 
hundene på plads. På tegn fra dommeren går førerne fra deres hund, efter først at have 
kommanderet "bliv" og stiller sig et anvist sted (ca. 20 meter). Efter 1 minut og på tegn fra 
dommeren går førerne tilbage og stiller sig ved deres hunds højre side. Tiden regnes fra det 
øjeblik, hvor førerne er i position. Såfremt hunden indtager en anden position end sit, gives 
der kun point for den tid hunden er i sit. 
For at øvelsen kan godkendes kræves det, at hund sidder i mindst 20 sek. og bliver på stedet 
 
3. Fri ved fod (Koeff. 2 – max 20 p.) 
Øvelsen udføres som i klasse 2, dog med den tilføjelse at langsom gang indgår i øvelsen. 
Dommeren kommanderer hundeførerne. 
For at øvelsen kan godkendes kræves det, at en del af øvelsen udføres korrekt uden ekstra 
kommando eller anden hjælp fra fører 
 
4. Stillingsskift (Koeff. 3 – max. 30 p.) 
På et sted anvist af dommeren afdækker føreren sin hund, markering anbringes bag hunden. 
Derefter går føreren ca. 10 m. væk fra hunden (afstanden markeret). 
Føreren skal herefter, på tegn fra dommeren, kommandere hunden til henholdsvis at stå, sidde 
eller dække i en rækkefølge, der først oplyses føreren af dommeren ved prøven. 
Hunden skal skifte stilling i alt 6 gange. Efter sidste stillingsskift og på tegn fra dommeren, går 
føreren tilbage til hunden. På et nyt tegn fra dommeren kommanderes hunden herefter i plads. 
Positionsrækkefølgen skal være den samme for alle hunde i klassen! 
Hvis en hund under stillingsskiftene flytter sig mere end en kropslængde (halen fraregnet), i 
hvilken som helst retning), eller hvis hunden kommanderes "baglæns" i forbindelse med 
skiftene, standses øvelsen, og der gives kun point for det, hunden har udført rigtigt indtil dette 
tidspunkt!. 
NB! Dobbelte lydkommandoer og for voldsomme arm- og kropskommandoer er 
karaktersænkende! 
For at øvelsen kan godkendes, kræves det at der til hvert skift max. afgives i alt 3 kom. og at 
hunden udfører mindst 3 skift 
 
5. Apportering af udlagte genstande (Koeff. 3 – max. 30 p.) 
Hunden skal apportere én af to udlagte træapporter, der er udlagt på række med ca. 10m's 
mellemrum, så de er lette at se for fører og hund. Før øvelsesstart afgøres det ved 



lodtrækning, om det er venstre eller højre apport, der skal apporteres. Den apport, der skal 
hentes, udlægges først!. Under udlægning af apporterne er fører og hund placeret et anvist 
sted, ca. 15 m fra den apport der skal apporteres. 
På tegn fra dommeren går fører og hund frem til en markering placeret ca. 5 m fra 
udgangsposition, hunden kommanderes herefter i stå pos. Det er ikke tilladt føreren 
at gøre holdt ved afgivelse af ståkommandoen. Føreren fortsætter tilbage til 
udgangspositionen, og vender front mod hunden. 
På tegn fra dommeren dirigerer føreren hunden frem til den udtrukne apport, der 
skal apporteres hurtigt. Hunden skal uden hjælp fra føreren sætte sig på plads, og på 
tegn fra dommeren skal føreren tage apporten. 
Armtegn sammen med apportkommando er tilladt. 
Hvis en hund løber efter apporten, før apportkommando afgives (knaldapporterer): 
Øvelsesstop og "0"point. 
For at øvelsen kan godkendes kræves det, at hund inden for 6 kom. udfører øvelsen. 
 
6. Springapportering (selvvalgt apportbuk af træ eller metal) (Koeff. 2 – max. 20 p.) 
Springhøjder som i klasse 1. Føreren stiller sig med hunden på plads, fri ved fod, foran 
springbrættet (afstand efter eget skøn). På tegn fra dommeren kaster føreren apporten over 
brættet og på nyt tegn fra dommeren kommanderer føreren "spring" og når hunden er 
kommet over brættet "apport". Føreren må, men skal ikke, afgive en "tilbage spring" 
kommando, hvorefter hunden skal springe tilbage med apporten og uden yderligere 
kommando sætte sig på plads med apporten i munden. På tegn fra dommeren skal føreren 
tage apporten. 
Afleverer hunden uvilligt apporten til føreren på dennes kommando: Karaktersænkning! 
For at øvelsen kan godkendes kræves det, at der ikke gives mere end i alt 2 ekstra 
kommandoer, og at hunden apporterer og foretager mindst et spring. 
 
7. Stå, sit, dæk - under førerens uafbrudte gang (Koeff. 2 – max. 20 p.) 
Med hunden fri ved fod dirigeres føreren fremad, efter ca. 5 meter og på dommerens 
kommando skal føreren kommandere sin hund til at stå, herefter fortsætter føreren fremad og 
på ny kommando fra dommeren gør føreren omkring og passerer hunden og på en ny 
kommando gør føreren omkring, når føreren passerer hunden, skal den på førerens kommando 
følge med. 
Føreren fortsætter fremad indtil dommeren kommanderer føreren højre/venstre om. Efter ca. 
5 meter og på dommerens kommando skal føreren kommandere sin hund til at sidde, herefter 
fortsætter føreren fremad og på ny kommando fra dommeren gør føreren omkring og passerer 
hunden og på en ny kommando gør føreren omkring, når føreren passerer hunden, skal den på 
førerens kommando følge med. 
Føreren fortsætter fremad indtil dommeren kommanderer føreren højre/venstre om. Efter ca. 
5 meter og på dommerens kommando skal føreren kommandere sin hund til at dække, 
herefter fortsætter føreren fremad og på ny kommando fra dommeren gør føreren omkring og 
passerer hunden og på en ny kommando gør føreren omkring, når føreren passerer hunden, 
skal den på førerens kommando følge med. Føreren fortsætter fremad indtil dommeren 
kommanderer begge holdt. 
De relevante kommandoer må kun afgives én gang. Der må ikke gives håndtegn! 
Hvis hunden ikke følger i start og ikke er nået ud til fører inden ståkommando afgives, 
afbrydes øvelsen og der gives 0. 
For at øvelsen kan godkendes kræves det, at mindst 1 position udføres korrekt. Der må max. 
afgives én kom. pr. position. Tab af en position max. 8 point 
 
8. Indkald med stå (Koeff. 3 – max. 30 p.) 
På et anvist, markeret sted dækker føreren sin hund af og bevæger sig derefter til et andet 
anvist sted ca. 25 meter væk. På tegn fra dommeren, kalder føreren hunden ind. Når hunden 
efter første indkald er løbet ca. to tredjedel af afstanden til sin fører, kommanderer denne 
hunden til at "stå", på tegn fra dommeren . Efter nyt tegn fra dommeren kaldes hunden på 
plads, hvorefter øvelsen er færdig. 
Det er tilladt føreren samtidig med afgivelse af "kom" kommando også at bruge hundens navn 
Flytter hunden sig mere end 3 kropslængder før første indkald får den "0". Løber hunden mere 
end 3 kropslængder efter en "stå" kommando mistes positionen. 
For at øvelsen kan godkendes kræves det, at der ved hvert indkald og ved positionen - max. 
må afgives i alt 2 kommandoer. 



 
9. Fremsending/fjernafdækning /indkald og plads under gang (Koeff. 4 – max. 40 p.) 
Fra et afmærket sted og med hunden på plads sender føreren på tegn fra dommeren og med 
kommandoen "fremad" hunden 20 m frem i lige linie mod et afmærket felt, (markeret med 
kegler eller lign), der er 3 x 3 meter. Når hunden er nået ind i feltet, kommanderer føreren 
hunden til at dække. En hund der dækker - uden eller på kommando, må IKKE flyttes af 
føreren for at forbedre dens placering. En hund der dækker hen over 20 m linien, får kun point 
for øvelsen såfremt mindst 2/3 af kroppen ligger bag 20 m linien.! Hundens første dækposition 
er den pointgivende! 
Når hunden er afdækket, går føreren på dommerens kommando lige frem mod sin hund, rundt 
om den og fortsætter med at gå indtil dommeren giver besked om at føreren - stadig under 
gang - skal kalde hunden til sig (på plads). Øvelsen afsluttes med, at hunden går fri ved fod 
hos føreren, indtil dommeren kommanderer holdt. 
Hvis øvelsesudførelsen i øvrigt er til det, opnås kun maksimumpoint såfremt hunden på en (1) 
"fremad" kommando løber lige frem og på en (1) "dæk" kommando dækker i feltet, (Det er 
tilladt føreren at afgive en stå/stop kommando før hunden kommanderes i dæk), og 
hvis hele hunden (halen fraregnet) er inde i feltet , og hvis hunden efter kun en (1) 
indkaldskommando og hurtigt og uden svinkeærinder, løber direkte ind til sin fører og sætter 
sig reglementeret på plads. 
Har fremsendelsen karakter af rondering og lignende, får hunden i alt mere en 5 
fremadkommandoer eller dækker hunden nærmere end 20 m fra føreren, standses øvelsen og 
der gives "0". 
Hunden diskvalificeres i øvelsen, hvis en person uden for ringen "lokker" den til at dække i 
feltet. 
For at øvelsen kan godkendes kræves det, at hund indtager dækposition bag 20m. linien, dog 
indenfor max. 3m. på hver side af felt. Se tegning. 
 
10. Næseprøve - søg og apporter (Koeff. 3 – max. 30 p.) 
NB!! En næseprøvegenstand overrækkes føreren af dommeren. Denne genstand overrækkes 
ved prøveaflæggelsens start. 
Fem næseprøvegenstande placeres i ringen sammen med den føreren har fået udleveret ved 
prøvens start, og som føreren har overført sin fært til, uden at dommeren tager direkte på 
den. Det er tilladt at hunden ser genstandene bliver lagt ud. Genstandene placeres ca. 10 
meter fra startstedet. På tegn fra dommeren vender føreren sig om med retning mod 
de udlagte genstande. Hunden sendes derefter på førerens kommando frem for at søge og 
apportere genstanden med førerens fært. Den rigtige genstand skal findes inden for to (2) 
minutter efter at hunden er sendt af sted, og det er tilladt med gentagne søgekommandoer at 
opmuntre hunden til at søge. Øvelsen afsluttes ved, at hunden apporterer og afleverer den 
mærkede genstand hos føreren, hvor den skal blive siddende i plads med apporten i munden, 
til føreren på tegn fra dommeren kommanderer hunden til at aflevere apporten. 
For at øvelsen kan godkendes kræves det, at hund bringer den korrekte genstand til fører. 
 
11. Helhedsindtryk (Koeff. 1 – max. 10 p.) 
Ved helhedsindtryk forstås først og fremmest samarbejdet mellem fører og hund og disses 
forståelse af øvelserne samt førerens kendskab til prøvereglerne. Der tages endvidere hensyn 
til den lydighed (villighed) hvormed hunden udfører øvelserne, dog med rimelig hensyntagen 
til de enkelte hunde- racers temperament og hundens alder. 
Karakteren for helhedsindtryk gives samlet for det, hund og fører har udført. 
Fremadsendelsesfeltet til klasse 2 og 3, bemærk at i klasse er der en markering på de tre sider 
af feltet, som kun skal være synlig for dommeren. 


