
 

 

Klass 1 

Fritt följ 

Varje del bör vara 5-10 meter, se gärna vår exempel film:  

Kommandon: ”Fot”  
Utförande: Framåt marsch – vänster om marsch - helt om marsch - språng marsch - höger om språng 
marsch - vanlig marsch -  halt -  steg förflyttningar 2 steg bakåt två steg framåt - framåt marsch – halt 

Ställande under marsch  

Kommandon: ”Fot”, ”stå”, ”sitt”  
Utförande: Förare och hund lämnar startpunkten och går rakt fram i vanlig marsch. Efter ca 10 meter 
kommenderar föraren, utan att själv stanna, hunden att stå och hunden ska omedelbart stanna. 
Föraren fortsätter ca 10 meter till en markerad punkt, vänder sig om självständigt och stannar vänd 
mot hunden. Efter ca 3 sekunder, på tävlingsledarens kommando, återvänder föraren mot hunden 
parallellt med den linje denne gick när hunden lämnades, passerar på hundens vänstra sida på ca 0,5 
meters avstånd, vänder om när han/hon har passerat hunden (1–2 meter), går upp vid sidan av 
hunden och kommenderar den till utgångsposition. Alla delar av momentet, förutom vändningen vid 
markerad punkt, utförs på tävlingsledarens kommandon. 

Inkallande  

Kommandon: Ligg”, (”stanna”), ”hit”, ”fot”  
Utförande: Föraren kommenderar hunden att lägga sig ner på tävlingsledarens tillsägelse och börjar 
gå på tävlingsledarens instruktion 20–25 meter i anvisad riktning till anvisad punkt och vänder sig om 
(självständigt). På tävlingsledarens tillsägelse kallar föraren in hunden. Hundens namn får 
kombineras med inkallningskommando, men namnet och kommandot måste följa direkt på varandra 
och inte ge intrycket av att vara två skilda kommandon. 

Sättande eller läggande under gång  

Kommandon: ”Fot”, ”sitt” eller ”fot”, ”ligg”, ”sitt”  
Utförande: Föraren informerar tävlingsledare och domare om vilken av de två alternativa 
positionerna (sitt/ligg) som hunden kommer att utföra. Förare och hund lämnar startpunkten och går 
rakt fram i vanlig marsch. Efter ca 10 meter kommenderar föraren, utan att själv stanna, hunden att 
sitta/ligga och hunden ska omedelbart sitta/ligga. Föraren fortsätter att gå ca 10 meter (till en 
markerad punkt), vänder sig om (självständigt) och stannar vänd mot hunden. Efter ca 3 sekunder, på 
tävlingsledarens kommando, återvänder föraren mot hunden parallellt med den linje denne gick när 
hunden lämnades, passerar på hundens vänstra sida på ca 0,5 meters avstånd, vänder om när 
han/hon har passerat hunden (1–2 meter), går upp vid sidan av hunden och kommenderar den till 
utgångsposition. Alla delar av momentet, förutom vändningen vid markerad punkt, utförs på 
tävlingsledarens kommandon. 

Sändande till ruta med läggande  

Kommandon: ”framåt” [”höger/vänster” och/eller handtecken], (”stanna”), ”ligg”, ”sitt”  
Utförande: Innan momentet börjar ska föraren meddela domaren om han/hon kommenderar 
hunden att först stå och sedan lägga sig i rutan eller att lägga sig direkt i rutan. På tävlingsledarens 
instruktion sänder föraren hunden till en ruta av storleken 3 x 3 meter vilken är placerad 15 meter 
från startpunkten. Hunden ska röra sig i en rak linje till rutan och gå in i rutan framifrån. När hunden 
kommer fram till rutan kommenderar föraren hunden att antingen stå och sedan lägga sig i rutan 
eller att lägga sig direkt i rutan. Om hunden kommenderas att stå så ska ståpositionen vara tydlig och  



 

 

 

 

stabil, innan ligg-kommandot ges. På tävlingsledarens instruktion går föraren fram, ställer sig bredvid 
hunden och kommenderar den (på tävlingsledarens instruktion) till utgångsposition. Inte mer än fyra 
kommandon ska användas under momentet om det fjärde kommandot är stå-kommandot i rutan. 
Alternativt kan föraren kommendera hunden att lägga sig direkt i rutan och därmed använda endast 
tre kommandon. Om hunden behöver omdirigeras kan dirigeringskommandon kombineras med 
handtecken. Storleken på rutan är 3 x 3 meter. Avståndet mellan rutans mittpunkt och startpunkten 
är ca 15 meter. Koner (cirka 15 cm höga) markerar rutans hörn. Synliga linjer (t.ex. tejp, krita, band) 
sammanbinder konernas ytterkanter. Det ska vara minst ca 3–5 meters avstånd mellan rutans kanter 
och lydnadsringens kant. 

Apportering  

Kommandon: ”Apport”, ”loss” (”fot”)  
Utförande: Tävlingsledaren meddelar att momentet börjar och lämnar över en apportbock av trä till 
föraren. På tävlingsledarens instruktion kastar föraren apportbocken, minst ca 10 meter. På 
tävlingsledarens tillsägelse kommenderar föraren hunden att hämta apporten. 

Fjärrdirigering  

Kommandon: ”Ligg”, ”stanna kvar”, ”sitt”, ”ligg” och/eller handtecken  
Utförande: Hunden ska ändra position 4 ggr (sitt/ligg) enligt förarens kommandon och utan att 
förflytta sig från platsen där den blivit lämnad. En gräns dras bakom hunden genom en tänkt linje 
mellan två markerade punkter. Föraren kommenderar hunden att lägga sig ner vid startpunkten 
framför den tänkta linjen. Föraren lämnar hunden och går till en angiven plats ca 5 meter framför 
hunden, och stannar vänd mot hunden.Ordningen på positionerna är endast sitt – ligg (2 ggr) och 
därmed blir det sista kommandot för att ändra position ”ligg”. Tävlingsledaren visar föraren i vilken 
ordning hunden ska skifta positioner med skrivna skyltar, figurer eller en elektronisk skylt. 
Tävlingsledaren står 3–5 meter från hunden så att han/hon inte kan se hunden när instruktionerna 
ges. Tävlingsledaren ska ändra skylten var tredje sekund. Föraren får använda både muntliga 
kommandon och handtecken när han/hon står på avstånd från hunden, men de 38 39 måste vara 
korta och utföras samtidigt. Efter sista liggkommandot, återvänder föraren till hunden och 
kommenderar den till utgångsposition. 

Inkallning med hopp över hinder  

Kommandon: ”Stanna kvar”, ”hopp” (”fot”)  
Utförande: Föraren ställer sig framför ett hinder på ca 2–4 meters avstånd (föraren väljer själv) med 
hunden i utgångsposition. Tävlingsledaren meddelar att momentet börjar och instruerar föraren att 
lämna hunden sittandes framför hindret. Föraren går runt hindret till andra sidan (ca 2–4 meter) 
vänder sig om och stannar vänd mot hunden. Föraren kallar in hunden över hindret på 
tävlingsledarens tillsägelse. Hunden ska hoppa och inta utgångsposition. Hindrets höjd ska ungefär 
motsvara hundens mankhöjd. Höjden kan avrundas, nedåt hellre än uppåt. Maxhöjden är dock 50 cm 

Sändande runt en kon  

Kommandon: ”Runt” [”höger/vänster” och/eller handtecken] (”fot”)  
Utförande: Föraren står med hunden i utgångsposition riktad mot en kon, cirka 40 cm hög, på ca 10 
meters avstånd. På tävlingsledarens tillsägelse sänder föraren hunden från startpunkten för att 
springa runt konen. Hunden ska runda konen och återvända till föraren och inta utgångsposition. 


