
Praktiskt arrangemang samt utrustning 

Upplägg, antal deltagare, storlek på ringen samt nödvändig utrustning. 

 

1. Tävlingens upplägg 

Domaren (huvuddomare, överdomare, ordförande i domargruppen) har rätt att, efter att ha  

konsulterat tävlingsledningen, bestämma i vilken ordning momenten ska utföras och hur de  

ska grupperas. Ordningen ska vara densamma för samtliga deltagare. 

 

2. Tid avsatt för domare och antal deltagare 

Tävlingen ska planeras så att domaruppdraget inte tar mer än ca 6 timmar per dag.  

Arrangören ska vid planering av tävlingen planera för pauser för domare och funktionärer. 

Det bör noteras att den tid som krävs för att döma ett visst antal hundar beror på 

uppläggningen av momenten, tävlingsledaren, domaren och de ekipage som deltar i tävlingen. 

Ungefärliga tider för bedömning: 

Det rekommenderas att en domare inte dömer fler än ca 25 hundar per dag i klass 3. 

Att döma 7 hundar i klass 3 tar cirka två timmar. 

Om fler än en domare är utsedda till tävlingen ska varje domare döma de moment hen  

tilldelats för samtliga tävlande. I detta fall kan antalet startande vara fler. 

 

3. Storlek på lydnadsringen 

Storleken på lydnadsringen vid en inomhustävling bör vara minst 20 x 30 m i klass 3. Vid  

utomhustävling är det önskvärt att ringen är åtminstone 25 x 40 m. Ringen kan vara mindre  

om momenten är uppdelade på två eller flera ringar och de moment som kräver mindre yta  

grupperas tillsammans. Lydnadsringen ska vara tydligt markerad. Det är upp till domaren att  

avgöra om ringen är tillräckligt stor eller inte. 

 

4. Utrustning 

Det är tävlingsledningens ansvar att på tävlingsplatsen tillhandahålla nedan beskrivna  

utrustning, regler och riktlinjer, samt andra nödvändiga instruktioner. 

Hinder: 



• Ett hinder med brädor, ca 1m brett och justerbart i höjd från ca 10 till 60 cm i 10 cmintervaller ska 

finnas. Hindret ska även ha en bräda som är 5 cm. Hinderstolparna ska  

vara ca 1 m höga. I motsats till agilityhinder så ska inte detta hinder ha  

infångare/täckta hinderstolpar. Ett sådant här hinder behövs i alla klasser. 

• Ett öppet hinder, ca 1 m brett, och justerbart i höjd från ca 10 till 60 cm i maximalt 10  

cm-intervaller ska finnas. Hinderstolparna ska vara ca 1 m höga. Hindret ska vara  

konstruerat så att det är öppet, dvs att det bara är en bräda (ca 3-5 cm hög) eller en  

bom (ca 3-5 cm i diameter) på den angivna höjden,, förutom den sammanbindande  

stödjande stången längst ned. Det ska finnas hållare enbart för själva bommen och de  
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ska vara konstruerade så att hunden kan riva bommen oavsett vilket håll den hoppar  

ifrån. Hållarna ska vara lätt konkavt formade så att bommen inte kan blåsa ner av  

vinden. Täckta hinderstolpar får inte användas. Detta hinder behövs i klass 3 som  

tillägg till det ovan angivna hindret. 

Se figurer som beskriver hindren i bilaga 1. 

 

Lämpliga apportföremål: 

• Tre uppsättningar av träapporter: små, medelstora och stora. Varje uppsättning ska  

innehålla 3 st apportbockar av samma storlek för klass 3. Samtliga ska vara utformade  

så att de kommer upp en bit från marken. Utrymmet mellan apportens grepp och  

marken ska inte vara mindre än cirka 4,5 cm för stora apporter, 3,5 cm för medelstora  

apporter sam 2,5 cm för små apporter. Varje uppsättning ska variera i storlek och vikt  

så att de passar raser av olika storlekar, d.v.s. små, mellanstora och stora raser. 

Den största apportbocken bör inte väga mer än ca 450 g. Föraren har dock rätt att välja  

vilken storlek hen vill använda. 

• Träföremål av storleken ca 2 cm x 2 cm x 10 cm krävs för klass 3. 

I klass 3 är antalet föremål 6-8 x antalet startande hundar. 

Koner och markörer 

• Det ska finnas 3-6 koner. Konerna ska vara cirka 40-50 cm höga. Gruppen med de 3-6  

konerna ska täcka en yta motsvarande en cirkel med diametern 70-80 cm, med andra  

ord blir ytan som täcks ungefär 0,4-0,5 kvadratmeter. För mer info se bilaga 4. 



• Tillräckligt antal koner eller annan typ av markörer för att markera till exempel startoch slutpunkt 

för moment (vid behov) och punkter för vissa utföranden t.ex.  

vändningspunkter. Koner/markörer ska vara ändamålsenliga. I val av storlek, synlighet  

och färg bör beaktas deras funktion, det vill säga om de är menade för hunden,  

föraren, domaren eller tävlingsledaren. Till exempel ska konerna som markerar rutan  

vara cirka 15 cm höga och synliga. Markörer som visar avstånd eller var man ska ge  

kommandon ska vara diskreta för hunden. 

Övrig utrustning: 

• Domarblock för att visa upp vilka betyg som ges. 

• Skyltar som visar positionerna i fjärrdirigering (text eller figur), alternativt en elektrisk  

skylt. 

• Tejp, sprayfärg, krita eller liknande märkningsmaterial för att märka ut rutor, cirklar  

samt start- och slutpunkter 

 

 

 

 

Generella anvisningar för utförande och bedömning av  

moment 

Dessa anvisningar ska följas i alla moment såvida inte annat anges i beskrivningen av  

momenten. 

Utförande av momenten 

1. Domaren har rätt att välja i vilken ordning momenten utförs. Ordningsföljden ska dock  

vara densamma för alla tävlande. Den tävlande har rätt att avstå från ett eller flera  

moment. Föraren ska informera domaren och tävlingsledaren om detta så snart som  

möjligt men senast innan man intar utgångsposition för aktuellt moment. Om den  

tävlande vill avstå gruppmomenten ska det informeras om i god tid.  

 

2. Momenten börjar och slutar med hunden i utgångsposition. Utgångsposition definieras  

som att hunden sitter vid förarens vänstra sida. 

 



3. Föraren går i vanlig marsch i alla moment utom fritt följ. Fritt följ ska även inkludera  

långsam marsch och språngmarsch. 

 

4. Alla moment börjar när tävlingsledaren har visat föraren och hunden till startpunkten och  

hunden sitter i utgångsposition och tävlingsledaren har meddelat ”momentet börjar”. 

Gruppmomenten börjar när de tävlande står på rad och tävlingsledaren meddelat  

”moment börjar”. 

 

5. Föraren ska kommendera sin hund till utgångsposition vid startpunkten och ska vara redo  

att starta momentet utan dröjsmål. Föraren ska ha sin hund i utgångsposition och påbörja  

momentet kort efter att man har kommit till startpunkten. 

 

6. Alla moment slutar när tävlingsledaren meddelar ”momentet slut”. 

 

7. I alla moment, såvida inte annat anges i beskrivningen av momenten, ska föraren följa  

tävlingsledarens instruktioner om när hen får kommendera hunden i alla delar av  

momentet, även om det inte har systematiskt beskrivits för alla moment. 

 

8. Det är upp till föraren att avgöra om hen vill ge ett andra kommando och när hen vill ge  

det. 

 

9. De kommenderingar som är angivna för tävlingsledaren i dessa regler är bara exempel.  

Det är viktigt att kommenderingen är distinkt och tydlig för både förare och domare.  

Detta gäller både innebörd och volym. Överdriven volym är dock inte att rekommendera. 

 


