
Tävlingsledare 2022 



Momenten 

• Sittande i grupp 

• Platsliggning 

• Fritt följ 

• Stå Sitt Ligg under marsch 

• Inkallande med ställande sättande läggande 

• Sändande med dirigering, platsläggande och inkallande 

• Apportering med dirigering 

• Sändande runt koner, positioner, apportering och hopp över hinder 

• Vittringsprov och apportering 

• Fjärrdirigering 

 

 

 



Sittande i grupp och Platsliggning 
 
Förare till hundar som har intagit fel position under del 1 ska 
kommendera sina hundar att inta rätt position, d.v.s. sitt, en i taget från 
vänster till höger 

 

 

Det rekommenderas att området utanför ringen framför hundarna är 
ett stängt område (endast funktionärer får vistas där) under dessa 
moment. Det är obligatoriskt att ha detta upplägg vid 
rankingtävlingar och mästerskap  



Fritt följ 

Maxtiden för utförandet av båda momenten ska inte överstiga ungefär 4,5 minuter. Tänk på att olika ekipage kan 
ta olika lång tid på sig att utföra samma moment.   

Backandet ska vara med 

Stegförflyttningar tex bara 2 förflyttningar likadant med vändningar 

Korta sträckor  

Positioner 
Två positioner domaren bestämer 

Till att börja med lägg i början el slut av FF 

Vanlig march, kan bli under språng på mästerskap 

Varianter 

 



Utförande: Momentet startar från en halt och tävlingsledaren meddelar tydligt ”Start av moment 3.4” eller ”Start på positioner”. Momentet utförs enligt bilaga 3. 
Utförandet av positionerna kan läggas in på valfri plats i det fria följet, men ska genomföras tillsammans och efter varandra med en kort sträcka fritt följ mellan dem (4-
5 meter). En av positionerna ska genomföras med en inkallning. Innan tävlingen börjar bestämmer domaren vilka två positioner (av stå, sitt, ligg) som ska utföras och i 
vilken ordning positionerna ska utföras. Domaren bestämmer även hur schemat ska vara och vilken position som ska genomföras med en inkallning. 

De tävlande ska få information om vilka positioner som ska genomföras och hur momentet kommer utföras innan klassen startar. Alla detaljer för momentet, så som 
förarens vändningar och hens tempo före och efter lämnandet av hunden i en position, ska vara tydligt utmärkta. Förarens tempo före och efter lämnande av hunden 
är normalt vanlig marsch. Språngmarsch kan också användas men rekommenderas främst vid mästerskap eller liknande tävlingar. Alla delar av momentet utförs på 
tävlingsledarens kommendering. 

Alla hundar på samma tävling ska prövas enligt samma mönster.  

När föraren har gjort halt med hunden i utgångsposition och tävlingsledaren har meddelat att moment 3.4 startar, påbörjar ekipaget fritt följ enligt tävlingsledarens 
instruktioner. Efter ungefär 4-5 meters fritt följ i vanligt tempo (eller i språngmarsch), kommenderar tävlingsledaren föraren att be hunden utföra den första positionen 
(stå/sitt/ligg) och föraren Version 1.5 lämnar hunden i samma tempo som innan (vanlig marsch eller språngmarsch). Efter att föraren har lämnat hunden kan hen bli 
kommenderad att gå till vänster eller höger, göra helt om marsch alternativt halt, kalla in hunden eller en kombination av dessa.  

Varianter efter att föraren har lämnat hunden i position:  

1. Återgå till hunden/Ta med dig hunden  

2. Kalla in hunden 

Tävlingsledaren meddelar tydligt när moment 3.4 börjar och instruerar föraren om när denne ska starta det fria följet, kommendera respektive position, vilken väg hen 
ska gå, när vändningar och helt om ska göras, när hunden ska kallas in och när halter ska utföras.  

När den första positionen är utförd meddelar tävlingsledaren ”Andra positionen”. Det fria följet fortsätter. När ekipaget har gått ett par meter kommenderar 
tävlingsledaren utförandet av nästa position enligt ovan.  

Moment 3.4 slutar efter den andra positionen när tävlingsledaren har instruerat ekipaget att stanna, hunden är i utgångsposition och tävlingsledaren meddelar 
”Moment 3.4 slut”. Ekipaget fortsätter med fria följet alternativt så är båda momenten klara. 

Det rekommenderas att tävlingsledaren informerar föraren om hen ska ta med sig hunden eller låta den vara kvar när föraren passerar den bakifrån 

”Ta med dig hunden / Gör halt vid hunden” 

Tävlingsledarens kommendering ska vara tydlig och informativ så att domaren och den tävlande är medvetna om vilken fas av momentet som pågår.  



1. Gå på en rak linje fram och tillbaka. 

Föraren lämnar hunden och går rakt fram cirka 4-5 meter. Föraren vänder om och/eller stannar på 

tävlingsledarens kommendering, återgår och passerar med hunden på förarens vänstra sida på 

ungefär 0,5 meters avstånd från den. Cirka 2-3 meter efter att föraren passerat hunden, vänder 

föraren på tävlingsledarens kommendering och går upp jämsides med hunden. När föraren är i 

jämnhöjd med hunden stannar föraren och kommenderar hunden till utgångsposition eller så 

fortsätter föraren att gå och tar hunden med sig när hen passerar. 

2.Sväng vänster/höger och gör helt om. 

Föraren lämnar hunden och går enligt tävlingsledarens instruktioner rakt fram cirka 2-3 meter. 

Därefter går föraren enligt tävlingsledarens kommendering i vändningar till vänster eller höger 

och/eller helt om och återgår till hunden enligt beskrivningen ovan. 

Varianter med upptag 



Halt el helt om 
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Varianter med inkallning 



Alla positioner skall visas upp tex 

stå sitt i inkallning blir ligg i cirkus 



1. Moment Positioner under marsch startar, 

framåt marsch, kommendera, sväng höger, 

sväng vänster, kalla in. 

2. Moment Positioner under marsch startar, framåt 

marsch, kommendera, sväng vänster, sväng höger, 

kalla in. 

3. Moment Positioner under marsch startar, framåt 

marsch, kommendera, sväng höger, sväng vänster, 

helt om, kalla in. 

4. Moment Positioner under marsch startar, framåt 

marsch, kommendera, sväng höger, sväng vänster, 

helt om, kalla in. 

5. Moment Positioner under marsch startar, framåt 

marsch, kommendera, sväng vänster, sväng höger, 

helt om, kalla in. 

6. Moment Positioner under marsch startar, framåt marsch, 

kommendera, sväng vänster, sväng höger, helt om, kalla in. 

7. Moment Positioner under marsch startar, framåt marsch, 

kommendera, sväng vänster, sväng höger, helt om, gör halt, 

kalla in. 

8. Moment Positioner under marsch startar, framåt marsch, 

kommendera, sväng vänster, sväng höger, gör halt, kalla in. 

9. Moment Positioner under marsch startar, framåt marsch, 

kommendera, sväng vänster, sväng höger, helt om, gör halt, 

kalla in. 



Inkallande med ställande/sättande/läggande 

Alltid muntliga kommandon, får kombineras med handtecken 

Sändande med dirigering, platsläggande och inkallande  



Apportering med dirigering  

Momentet börjar och därefter 

placerar tävlingsledaren ut de 

tre apportbockarna i samma 

ordning (från vänster till höger 

eller från höger till vänster) och 

i samma position (horisontellt 

eller vertikalt) för samtliga 

tävlande.  Det bestäms genom 

lottning vilken av de tre 

apporterna som ska apporteras. 

Apportbockarna ska placeras 

minst 3 meter från 

lydnadsringens kant. 



Sändande runt koner, positioner, apportering och hopp över 

hinder 
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Märk ut 

Konerna ska 
täcka 0,4-0,5 
kvadratmeter 
och konerna 
ska vara cirka 
40-50 cm 
höga 



Vittringsprov och apportering  

Föremålen ska 

placeras i samma 

mönster, med 25 

cm avstånd från 

varandra, för alla 

tävlande på 

samma tävling 



Fjärrdirigering 

Att tänka på 
Det skall vara två punkter med 1m mellanrum 

Tänkta linjen bakom hundens rumpa 
 



Mönster för gruppen av koner 

Konerna ska täcka 0,4-0,5 kvadratmeter 

och konerna ska vara cirka 40-50 cm höga. 

Mönster för gruppen av koner 

Konerna ska täcka 0,4-0,5 kvadratmeter och konerna ska vara cirka 40-50 cm höga. 

Koner 



Apporter 

2x2x10cm 



Hinder 

5 cm 

Ska finnas 


