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Lydnadsprov för räddningshundutbildning i SBK 
 

Allmänna bestämmelser 
 
Provet kan bedömas av lydnads-, bruksprovs-, eller räddningshundbedömare/domare 
Varje moment bedöms som godkänd (G) eller icke godkänd (IG). 
 
Lydnadsmomenten ska ses som funktionella och tänkas kunna nyttjas för att underlätta sök- och 
räddningsarbetet och ska inte likställas med tävlingslydnad.  
 
Utgångsställning för hunden är sittande på förarens vänstra sida. 
 

Delmoment i lydnadsprovet 
 
Platsliggning 
Fritt följ     
Inkallande med stannande  
Sändande med läggande 
Fritt frånhopp över hinder (eller liknande) 
 
Lydnadsprovet är ett av delproven i räddningshundutbildningen. Det ska vara genomfört och godkänt inför 
start vid slutprov. För godkänt prov krävs godkänt i samtliga moment.  
 
 

Anvisningar 
 

1. Platsliggning med störning - Kommando: ”Plats” eller handtecken - ”Stanna kvar” - 
”Sitt 
 
Upplägg: 
Momentet börjar med förare och hund i utgångsställning på anvisad plats. Momentet är slut när tiden har 
gått ut och föraren återvänt till hunden och hunden beordrats och intagit utgångsställning. Tiden ska räknas 
från det att förarna intagit av provledaren anvisad plats. Sedan föraren lagt ner och lämnat hunden, får 
hunden inte påverkas genom kommandon, tecken eller dylikt.  
 
Utförande: 
Momentet ska genomföras med minst 3 hundar. Förarna ska lägga hundarna bredvid varandra med ca 5 
meters mellanrum. På tecken från provledare ska förarna avlägsna sig ca 30 meter och stanna inom synhåll 
för hundarna. Hundarna ska kvarligga i 3 minuter och under tiden utsättas för störning genom att en person 
går ”slalom” mellan dem i båda riktningarna. 
 
Bedömning:  
Hund som ställer sig eller kryper mer än 3 gånger sin egen längd blir icke godkänd. Hund som sätter sig 
innan föraren återkommit är godkänd.  
Hunden som sätter sig sedan föraren återkommit men före kommando för utgångsställning bedöms 
godkänd. Hund som i övrigt förflyttar sig, kryper kortare bit än vad som ovan sagts godkänns.  
 
 

2. Fritt följ - Kommando: ”Fot” 
 
Upplägg: 
Momentet börjar med förare och hund i utgångsställning på anvisad plats. Hunden skall vara okopplad, 
kopplet skall vara undanstoppat och osynligt för hunden. 
Föraren går efter provledarens anvisningar 
 
Utförande: 
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Hunden skall villigt följa föraren, gående invid dennes vänstra sida med huvudet eller bogen i jämnhöjd med 
förarens knä. Fritt följ skall prövas i vändningar och halter i vanlig marsch. Hunden ska även prövas under 
rak språngmarsch där märkbar tempoväxling ska föreligga. Då föraren gör halt, skall hunden utan 
kommando inta utgångsställning. Vid nytt marschanträde och vid förändring av gångart får kommando 
upprepas. 
 
Bedömning: 
I bedömningen ska vikt läggas vid momentets användbarhet i det praktiska söket. Hunden ska villigt följa 
föraren utan att vilja lämna sida för att gör annat. Ska inte bedömas som tävlingslydnadsmoment. 
Momentet börjar vid första marschanträdet och slutar då hunden intagit utgångsställning, efter den 
avslutande halten. 
Hund som under större delen av momentet följer föraren på längre avstånd än 1 m är icke godkänd. 
 
 

3. Inkallande med valfritt stannande, sitt/ligg eller stå - Kommando: (Hundens namn) 
”Hit” – ”sitt”/”ligg” eller ”stå” och/eller handtecken - ”Hit” 
 
Upplägg: 
Markering för stannande placeras vid sidan om sträckan vid halva avståndet mellan förare och hund. 
Markeringen ska vara väl synlig för föraren. 
Efter det att hunden stannat ges ny order om inkallning. 
 
Utförande: 
Hunden lämnas i sittande ställning varefter föraren går 30 m i anvisad riktning. Innan föraren lämnar hunden 
får kommandot ”stanna kvar” användas. På provledarens order inkallas hunden. Vid utsatt markering 
kommenderas den att stanna. Föraren skall utan order från provledaren själv ge kommando för stannande. 
Order till föraren att kalla in hunden ges av provledaren, både vid momentets början och efter stannandet. 
 
Bedömning: 
I bedömningen ska vikt läggas vid momentets användbarhet i det praktiska söket.  Det viktiga i momentet är 
att hunden omedelbart lyssnar och åtlyder kommando, helst i galopptempo, men den måste inte 
”kapplöpningsspringa”.  
 
Momentet börjar då föraren lämnar hunden och slutar då hunden intagit utgångsställning. 
 
Hund som före första inkallningskommandot avviker mer än 3 gånger sin egen längd från platsen är icke 
godkänd. 
Hund som tjuvstartar kan inte godkännas. 
Hund som ändrar ställning före första inkallningskommandot kan bedömas som godkänd. 
Hund som inte kommer vid första men andra kommandot kan bedömas som godkänd. 
Hund som inte åtlyder förarens kommando för stannande inom en gräns av 5 gånger sin egen längd är icke 
godkänd.  
 
 

4. Sändande med läggande - Kommando: (Hundens namn) ”Rutan”, ”Ligg”  
 
Upplägg: 
Rutan ska vara 3x3 m och hörnen utmärks med t.ex. koner, snitslar eller liknande, väl synligt för föraren. 
Rutans ytterkant skall vara markerad. 
  
Utförande: 
Ekipaget står i utgångsställning på anvisad startpunkt. På provledarens order sänds hunden till uppmärkt 
ruta 3x3 m på ca 25 m avstånd. När hunden nått rutan kommenderar föraren ”Ligg”.  Momentet börjar då 
föraren sänder hunden och avslutas med att föraren beordras att avhämta hunden. 
 
 
Bedömning: 
Föraren äger rätt att rikta in hunden innan momentet påbörjas. 
Huvudvikten skall läggas vid att hunden visar god lydnad vid sändandet och läggandet. 
För godkänd får föraren inte använda mer än 4 kommandon sammanlagt. Hunden ska lägga sig inom den 
markerade rutan. 
Större delen av hunden ska ligga inom rutan enligt ”bordsprincipen” (om rutan vore ett bord skulle hunden 
hålla sig kvar på bordet). 
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5. Fritt frånhopp över hinder - Kommando: (Hundens namn) ”Hopp”, ”Sitt” 
 
Upplägg: 
Hindrets höjd ska motsvara hundens mankhöjd, dock minst 50 cm. 
Provledaren bestämmer från vilken sida av hindret hunden ska starta, men föraren avgör hundens 
startavstånd. Föraren avgör när hunden ska sättas på andra sidan hindret. 
 
Utförande: 
Ekipaget ställer upp på lämpligt ansatsavstånd från hindret. Hunden ska, från utgångsställning, på 
kommando hoppa fritt från föraren över hindret. Hunden ska sedan, med eller utan kommando, sätta sig på 
andra sidan och sitta kvar till dess föraren möter upp och ansluter vid hundens högra sida, utgångsställning. 
Föraren får inte förflytta sig förrän hunden sitter. 
 
Bedömning: 
Momentet börjar då föraren ställt upp på lämpligt avstånd och slutar då föraren anslutit sig till hunden. Islag 
av hindret kan godkännas. Hund som river hindret, eller lämnar platsen är icke godkänd.  
 
     

Administrativ handläggning 
Senast 8 dagar efter provtillfället insänder arrangören till SBK kansli kopior av ifyllda bedömningsprotokoll 
för samtliga deltagare samt resultatlista i original. 

 
För ekonomiska ersättningar hänvisas till gällande ersättningsregler. 
 

 


