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Frågepaket tävlingsledare Lydnad 

 

Allmänna regler för utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar. 

Särskilda regler för lydnadstävlingar. 

 Vad gäller angående rapporteringsskyldighet när en hund visar oacceptabelt beteende? 

 Redogör för vad som gäller för valpar som är under fyra månader i samband med 
tävlingar? 

 Vem har rätt att anordna lydnadstävlingar? 

 För vilka hundar är lydnadstävlingar öppna? 

 Hur ska ID-märkning på hunden vara utförd vid deltagande i lydnadstävlingar? 

 Redogör för vad som gäller för löptik vid lydnadstävling. 

 Hur ska en protest framföras och till vem/vilka? 

 Vad är arrangör skyldig att kontrollera? 

 Vilka tjänstgöringskrav är det för tävlingsledare för att de ska behålla sin auktorisation? 

 Vem informerar domaren om det ska göras undantag i antal hundar i gruppmoment i 
klass 1 och 2? 

 Vem ska rapportera om det förekommer ”störande hund vid gruppmoment”? 

 Hur stor ska lydnadsringen vara i klass 2 och 3 vid utomhustävling? 

 

Generella anvisningar 

 Vad gör tävlingsledaren om hunden vid en inkallning sätter sig framför föraren? 

 Vem avgör storleken på apporten vid momentet apportering? 

 

Startklass 

Följsamhet 

 Hur lång är den totala sträckan? 

 Vilka svängar, vändningar och gångarter ska momentet innehålla? 
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Inkallning 

 Hur långt ska föraren gå? 

Sitt under marsch 

 Vilka tillsägelser/order ger tävlingsledaren till föraren för att genomföra momentet? 

Apportering  

 Vad är villkoren för att få använda en egen apport och när ska den överlämnas? 

Hopp över hinder 

 Vilken höjd ska det vara på hindret? 

 

Klass 1 

Fritt följ 

 Hur utförs stegförflyttningarna? 

Ställande under marsch 

 Hur långt ska föraren gå innan han ska kommendera hunden att stå ? 

Sändande till ruta med läggande 

 Hur långt ska det minst vara från rutans kant till lydnadsringens kant? 

Apportering 

 Vad gör tävlingsledaren om föraren kastar apporten 5-6 meter? 

Fjärrdirigering 

 Var ska tävlingsledaren stå under momentet? 

 Hur lång tid ska tävlingsledaren visa skylten för varje position? 

Sändande runt en kon 

 Hur hög ska konen vara? 

 Hur långt från föraren ska konen stå? 

Sittande i grupp i en minut, hunden i koppel 

 Hur många hundar bör det vara? 

 

Klass 2 

Fritt följ 

 Vilka olika tempon ska ingå? 
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 Vilka stegförflyttningar ska ingå? 

Ställande och/eller sättande och/eller läggande under marsch 

 Vem bestämmer vilka två positioner som ska användas och i vilken ordning de ska ske? 

 Hur markeras punkterna för vändningarna, start- och slutpunkterna? 

Inkallande med ställande 

 Hur instruerar tävlingsledaren föraren om hur ställandet ska utföras? 

Sändande till ruta med platsläggande och inkallning 

 Vilka instruktioner ska tävlingsledaren ge föraren, när hunden lagts ned i rutan, fram till 
att momentet är klart? 

 Hur långt är avståndet från startpunkten till rutans mittpunkt? 

Apportering med dirigering 

 Vilken apportbock ska läggas ner först? 

 Vem bestämmer när hunden , riktad mot startpunkten, ska ställas vid markeringen? 

Vittringsprov och apportering 

 Hur länge får föraren hålla i föremålet? 

 Hur ska föremålen placeras ut? 

 Hur länge får hunden arbeta? 

Fjärrdirigering 

 Var ska tävlingsledaren stå under momentet? 

 Hur ska gränsen bakom hunden ordnas? 

Hopp över hinder och apportering av metallföremål 

 Vem avgör var föraren ska inta utgångsställning? 

Platsliggning i grupp två minuter, föraren inom synhåll 

 Hur ska nedläggningen utföras? 

 Vad bör förarna påminnas om? 

 

Klass 3 

Sittande i grupp två minuter, föraren utom synhåll 

 När börjar momentet? 

 Hur långt avstånd ska det vara mellan hundarna? 
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 Var står förarna när momentet avslutas? 

 Hur gör man med hundar som intagit fel position under momentets del 1? 

 Hur ska inkallningen ske i del 2? 

Fritt följ 

 Vad säger reglerna om bakåtsträckan? 

Stå, sitt och ligg under marsch 

 Hur sker vändningarna i hörnen? 

Inkallande med ställande och läggande 

 Vem avgör när hunden ska ställas och läggas? 

Sändande med dirigering, platsläggande och inkallande 

 Om hunden inte står med alla tassarna i cirkeln, hur löser tävlingsledaren det? 

 Hur stor är cirkeln? 

 Hur märker man ut cirkeln? 

 När kallas hunden in från rutan? 

 Hur långt avstånd ska det minst vara mellan cirkeln och rutans kanter till lydnadsringens 
kant? 

Apportering med dirigering 

 Hur långt från lydnadsringens kant bör apportbockarna minst placeras? 

 Hur ska cirkelns mittpunkt och omkrets markeras? 

Sändande runt en kon, positioner, apportering och hopp över hinder 

 Vem bestämmer vilken position hunden ska inta på sin väg tillbaka till föraren efter 
rundandet av konen? 

 När får föraren reda på vilken apport som ska apporteras? 

 Hur ska apporterna placeras ut? 

Vittringsprov och apportering 

 Hur länge får föraren hålla i föremålet? 

 Vem avgör hur hunden ska sitta när föremålen läggs ut? 

 Hur många föremål ska läggas ut? 

 Hur får förarens föremål placeras? 
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Fjärrdirigering 

 Hur långt från hunden ska föraren stå? 

 Hur lång tid ska tävlingsledaren visa skylten för varje position? 

 


