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' 

Rally Lydighed 
Øvelsesbeskrivelser 

Senior klassen 
 

 
 

1. Start 
 

På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder 
pladspositionen. Afhængig af sin størrelse skal hunden holde sin skulder indenfor en afstand 
af ca. ½ meter fra førerens venstre ben uden at genere dennes bevægelser. Tempoet skal 
være jævnt og hunden skal tilpasse sit tempo og være under kontrol hele vejen. Både hund 
og fører skal vise glæde ved samarbejdet. I senior klassen må føreren kun bruge mindre 
kropssignaler og verbal kontakt. Hunden må ikke berøres. 
Så længe en efterfølgende øvelse ikke er påbegyndt kan enhver øvelse gentages én gang 
ved at foretage en ny indgang til øvelsen. Hvis en øvelse springes over bedømmes 
gennemløbet som ikke bestået (IB). 
Teamet stiller sig klar i en afstand af ½ - 1 meter skråt foran 
og til venstre for startskiltet med hunden på plads indenfor ½ 
meter af førerens venstre ben) og dommeren spørger om de 
er klar. Hunden må gerne stå, sidde eller ligge i 
pladspositionen. Tiden startes når dommeren dirigerer fx. 
"Fremad". 

 

 

Det primære i øvelsen: Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men 
skal være i ”pladspositionen”. Tidtagningen starter på dommerens kommando fx. 
”Fremad”. 

 
 

2. Mål 
 
 
 
 

 
Tiden stoppes når mållinjen passeres. 
Man må ikke løbe i mål medmindre den sidste øvelse 
indeholder løb. 

 
 
 
 

Det primære i øvelsen: Banen er slut - Tidtagningen stoppes når hundeføreren passerer 
skiltet. 
Højrehandling gennemføres på samme måde. Hunden holder hele tiden højre-position.
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3. Højre Sving 
 

Øvelsen kan forekomme to gange på en bane. 
Lige foran skiltet drejer føreren 90° til højre. Drejningen skal 
foretages med en lille bue. Måden der drejes på afhænger af 
både hunden og førerens evne til at gennemføre drejningen 
flydende. Hunden må godt opildnes for at holde sin position. 
Føreren skal holde en konstant hastighed under drejet, 
I mens hunden skal sætte farten op under drejningen og 
igen sætte farten ned når drejet er overstået. 
Øvelsen gennemføres i både langsom og alm. gang. 

 

Det primære i øvelsen: Teamet (hund og fører) drejer 90° til højre. Drejningen udføres 
med så lille en bue som muligt og foran skiltet. Hunden må ikke sætte sig. 
Højrehandling gennemføres på samme måde. Hunden holder hele tiden højre-position. 

 

 

4. Venstre Sving 
Øvelsen kan forekomme to gange på en bane. 

Lige foran skiltet drejer føreren 90° til venstre. Drejningen 
skal foretages med en lille bue og ikke på stedet. Måden der 
drejes på afhænger af både hunden og førerens evne til at 
gennemføre drejningen flydende. Hunden må godt dirigeres, 
for at holde sin position på indersiden. Føreren skal holde en 
konstant hastighed under drejet, mens hunden skal sætte 
farten ned under drejningen og igen sætte farten op når 
drejet er overstået, den må ikke stoppe helt op. 
Øvelsen gennemføres i både langsom og alm. gang. 
 
Det primære i øvelsen: . Teamet drejer 90° til venstre. Drejningen udføres med så lille en 
bue som muligt og foran skiltet. Hunden må ikke sætte sig. 
Højrehandling gennemføres på samme måde. Hunden holder hele tiden højre-position. 

 
Øvelsen kan forekomme to gange på en bane. 
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5. 270º Højre Rundt 
 

Lige foran skiltet drejer føreren 270° rundt til højre. 
Drejningen skal foretages med en lille bue. Måden der drejes 
på afhænger af både hunden og førerens evne til at 
gennemføre drejningen flydende. Hunden må godt opildnes 
for at holde sin position. Føreren skal holde en konstant 
hastighed under drejet, mens hunden skal sætte farten op 
under drejningen og igen sætte farten ned når drejet er 
overstået. 
Øvelsen gennemføres i både langsom og alm. gang  

 

Det primære i øvelsen: Teamet drejer 270° højre rundt, til førerens højre side. 
Drejningen skal foregå som en meget lille cirkel foran skiltet. Hunden må ikke sætte sig. 
Højrehandling gennemføres på samme måde. Hunden holder hele tiden højre-position. 
 

6. 270º Venstre Rundt 
 Øvelsen kan forekomme to gange på en bane. 
Lige foran skiltet drejer føreren 270° rundt til venstre. 
Drejningen kan foretages med en lille bue. Måden der drejes 
på afhænger af både hunden og førerens evne til at 
gennemføre drejningen flydende. Hunden må godt dirigeres, 
for at holde sin position på indersiden. Føreren skal holde en 
konstant hastighed under drejet, mens hunden skal sætte 
farten ned under drejningen og igen sætte farten op, når 
drejet er overstået. Det ideelle er at den stopper helt op og 
måske bakker lidt for at følge føreren rundt i svinget”. 
Hunden skal forblive på førerens venstre side 
Øvelsen gennemføres i både langsom og alm. Gang 
. 
Det primære i øvelsen: Teamet drejer 270° venstre rundt, til førerens venstre side. 
Drejningen skal foregå som en meget lille cirkel foran skiltet. Hunden må ikke sætte sig. 
Højrehandling gennemføres på samme måde. Hunden holder hele tiden højre-position. 
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7. Højre Omkring 
Øvelsen kan forekomme to gange på en bane. 

 
Lige foran skiltet drejer føreren 180° rundt til højre. Drejningen skal foretages med en lille 
bue. Måden der drejes på afhænger af både hunden og førerens evne til at gennemføre 
drejningen flydende. Hunden må godt opildnes for at holde sin position. Føreren skal holde 
en konstant hastighed under drejet, mens hunden skal sætte farten op under drejningen og 
Igen, sætte farten ned når drejet er overstået. 
Øvelsen gennemføres i både langsom og alm. gang. 
Det primære i øvelsen: Teamet drejer 180° rundt, til førerens højre side. Skal udføres 
med så lille en bue som muligt og foran skiltet. Hunden må ikke sætte sig.  
Højrehandling gennemføres på samme måde. Hunden holder hele tiden højre-position. 
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8. Venstre Omkring 
Øvelsen kan forekomme to gange på en bane. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lige foran skiltet drejer føreren 180° rundt til venstre. Drejningen skal foretages med en lille 
bue. Måden der drejes på afhænger af både hunden og førerens evne til at gennemføre 
drejningen flydende. Hunden må godt dirigeres, for at holde sin position på indersiden. 
Føreren skal holde en konstant hastighed under drejet, mens hunden skal sætte farten ned 
under drejningen og igen sætte farten op når drejet er overstået. Det ideelle er at den 
stopper helt op og måske bakker lidt for at følge føreren rundt i svinget. Hunden skal forblive 
på førerens venstre side. Øvelsen gennemføres i både langsom og alm. gang. 
 

Det primære i øvelsen: Teamet drejer 180° venstre rundt, til førerens venstre side. Skal 
udføres med så lille en bue som muligt og foran skiltet. Hunden må ikke sætte sig. 
Højrehandling gennemføres på samme måde. Hunden holder hele tiden højre-position. 

 

 

10. 360º til Højre 
 
Før skiltet, med dette på højre side og mens hunden går i 
pladspositionen drejer føreren 360° helt rundt til højre. 
Drejningen skal foretages som en lille cirkel. Måden der 
drejes på afhænger af både hunden og førerens evne til at 
gennemføre drejningen flydende. Hunden må godt opildnes 
for at holde sin position. Føreren skal holde en konstant 
hastighed under drejet, mens hunden skal sætte farten op 
under drejningen og igen sætte farten ned når drejet er 
overstået. 
Øvelsen gennemføres i både langsom og alm.gang. 
 
Det primære i øvelsen: Teamet drejer 360° til førerens højre side. Cirklen skal være så 
lille som mulig og foretages før skiltet passeres. Hunden må ikke sætte sig. 
Højrehandling gennemføres på samme måde. Hunden holder hele tiden højre-position. 
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11. 360º til Venstre 
 

Før skiltet, med dette på højre side og mens hunden går i 
pladspositionen drejer føreren 360° helt rundt til venstre. 
Drejningen skal foretages som en lille cirkel. Måden der 
drejes på afhænger af både hunden og førerens evne til at 
gennemføre drejningen flydende. Hunden må godt dirigeres, 
for at holde sin position på indersiden. Føreren skal holde en 
konstant hastighed under drejet, mens hunden skal sætte 
farten ned under drejningen og igen sætte farten op når 
drejet er overstået. Det ideelle er at den stopper helt op og 
”måske bakker lidt” for at følge føreren rundt i svinget.  
Hunden skal forblive på førerens venstre side. 
Øvelsen gennemføres i både langsom og alm. gang. 
 
Det primære i øvelsen: Teamet drejer 360° til førerens venstre side. Cirklen skal være så 
lille som mulig og foretages før skiltet passeres. Hunden må ikke sætte sig. 
Højrehandling gennemføres på samme måde. Hunden holder hele tiden højre-position. 

 
 

12. Langsom Gang 
 
Før skiltet med dette på højre side og mens hunden går i 
pladspositionen reduceres tempoet tydeligt, men der 
fortsættes fremad i en naturlig gangart med langsomme 
skridt. Hunden må derfor sætte farten ned for at forblive i 
plads-positionen. Temposkiftet kan ske gradvist over 2 - 3 
skridt. Den langsomme gang fortsætter indtil de nærmer 
sig skiltet, der angiver "Almindelig gang", "Løb" eller 
passerer mållinjen. 
Hvis hunden traver i "almindelig gang" vil den sikkert skifte 
gangart til skridt, men det er ikke et krav at hunden skifter 
gangart. Hunden skal bare forblive i pladspositionen. 
 

Det primære i øvelsen: Teamet skal synligt sætte farten ned. 
Højrehandling gennemføres på samme måde. Hunden 
holder hele tiden højre-position 
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13. Løb 
 

Før skiltet med dette på højre side og mens hunden går i 
pladspositionen. Når føreren med hunde gående i 
pladspositionen, nærmer sig skiltet øges farten tydeligt, og 
der fortsættes småløbende fremad. Hunden må derfor sætte 
farten op for at forblive i plads-positionen. Temposkiftet kan 
ske gradvist over 2 - 3 skridt.  
Løbet fortsætter indtil de nærmer sig skiltet, der angiver 
"Almindelig gang" eller passerer mållinjen. Føreren må 
opildne sin hund med ord for at få den til at, holde tempoet. 
 

Det primære i øvelsen: Teamet skal synligt øge farten. 
Højrehandling gennemføres på samme måde. Hunden 
holder hele tiden højre-position 
 

 

14. Almindelig gang 
Øvelsen kan forekomme to gange på en bane. 

Før skiltet, med dette på højre side og mens hunden går i 
pladspositionen, ændrer hundeføreren sit tempo til en jævn 
og naturlig gangart. Hunden må derfor også ændre farten for 
at forblive i pladspositionen. Temposkiftet kan ske gradvist 
over 2 - 3 skridt. 

 
 
 
 
 

Det primære i øvelsen: Teamet skal synligt ændre farten og fortsætte fremad i en 
naturlig, jævn gangart. 
Højrehandling gennemføres på samme måde. Hunden holder hele tiden højre-position. 
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15. Sidestep til Højre 

 
Lige efter skiltet, der passeres på højre side og under "Almindelig gang", tager føreren et 
skridt til højre og lidt fremad med den højre fod for derefter at fortsætte fremad. Skridtet 
til højre skal få hunden til at følge med til højre så den fastholder sin position under og 
efter øvelsen. 
Dette er et eksempel på fordelen ved at føreren har hundens opmærksomhed, når 
øvelsen skal udføres. Bemærk at hverken tempo eller retning ændres under øvelsen og 
der fortsættes på en linje, der er et skridt til højre for den originale linje. 
 

Det primære i øvelsen: Efter skiltet og i bevægelse tager føreren ét skridt diagonalt 
til højre med højre fod og teamet fortsætter af den nye linje - parallelforskudt fra den 
oprindelige - uden at gøre holdt. Hunden holder hele tiden pladsposition. 
Højrehandling gennemføres også til højre. Hunden holder hele tiden højre-position. 
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16. Højre spiral - Hund yderst 

 
Denne øvelse kræver 3 kegler, der placeres på en lige linje og med en afstand på 1,5 - 
2 meter imellem hver. Skiltet er placeret tæt ved eller på den første kegle, hvor spiralen 
startes. 
Først passeres alle 3 kegler på højre side, der vendes om kegle 3 og gås tilbage til kegle 
1 hvor der ligeledes vendes. Herefter passeres mellem kegle 2 og 3 og returneres til kegle 
1. Til slut passeres mellem kegle 1 og 2, og der fortsættes til næste øvelse. 
Føreren holder sit tempo gennem hele øvelsen, mens hunden tilpasser sit tempo. 
 

Det primære i øvelsen: Føreren skal gå højre om keglerne - først rundt om alle 3, 
derefter om 2 og til sidst om 1. Hunden følger i pladspositionen, hunden er på den 
udvendige side af svingene. 
Højrehandling gennemføres også højre om keglerne. Hunden holder hele tiden 
højre- position 
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17. Venstre spiral - Hund inderst 

 
Denne øvelse kræver 3 kegler, der placeres på en lige linje og med en afstand på 1,5 - 
2 meter imellem hver. Skiltet er placeret tæt ved eller på den første kegle, hvor spiralen 
startes. Hvis skiltet placeres sammen med kegle 1 skal det passeres på venstre side. 
Først passeres alle 3 kegler på venstre side, der vendes om kegle 3 og gås tilbage til kegle 
1 hvor der ligeledes vendes. Herefter passeres mellem kegle 2 og 3 og returneres til kegle 
1. Til slut passeres mellem kegle 1 og 2 og der fortsættes til næste øvelse. 
Føreren holder sit tempo gennem hele øvelsen, mens hunden tilpasser sit tempo. 
 

Det primære i øvelsen: Føreren skal gå venstre om keglerne - først rundt om alle 
3, derefter om 2 og til sidst om 1. Hunden følger i pladspositionen, hunden er på den 
indvendige side af svingene. Højrehandling gennemføres også venstre om keglerne. 
Hunden holder hele tiden højre- position. 
 

18. Dobbelt slalom 

 
Denne øvelse kræver 4 kegler, der placeres på en lige linje med en afstand på 1,5 - 2 
meter imellem hver. Skiltet placeres tæt ved eller på den første kegle, hvor øvelsen startes. 
Hvis skiltet placeres sammen med første kegle, skal det passeres på venstre side. Man 
starter med at gå mellem kegle 1 og 2.. Efter at have gået i zig-zag mellem keglerne og helt 
rundt om kegle 4, forlader man igen øvelsen ved at passere mellem kegle 1 og 2.  
Føreren holder sit tempo gennem hele øvelsen, mens hunden tilpasser sit tempo. 
 

Det primære i øvelsen: Indgangen er med den første kegle på teamets venstre 
side. Teamet skal færdiggøre hele øvelsen ved at passere mellem keglerne med 
hunden i pladspositionen. 

Højrehandling gennemføres med samme indgang. Hunden holder hele tiden 
højre- position. 
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19. Enkelt slalom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Øvelsen består af 4 eller 5 kegler der står på linie med 1,5 - 2 meter imellem. Man går zig- 
zag mellem keglerne og slutter mellem de to sidste kegler (3, 4 eller 4, 5).  
Skiltet er placeret tæt ved eller på den første kegle, hvor øvelsen startes. 
Føreren holder sit tempo gennem hele øvelsen, mens hunden tilpasser sit tempo. 
 
Det primære i øvelsen: Indgangen er med den første kegle på teamets venstre 
side. Teamet skal færdiggøre hele øvelsen ved at passere mellem keglerne med 
hunden i pladspositionen. 
Højrehandling gennemføres med samme indgang. Hunden holder hele tiden 
højre- position. 

 
 
 

33. Sidestep til venstre 

 
Lige efter skiltet, der passeres på venstre side, og under "Almindelig gang" tager føreren et 
skridt til venstre og lidt fremad med den venstre fod for derefter at fortsætte fremad. Skridtet 
til venstre skal få hunden til at følge med til venstre, så den fastholder sin position under og 
efter øvelsen. 
Dette er et udmærket eksempel på fordelen ved at føreren har hundens opmærksomhed før 
øvelsen udføres. Bemærk at hverken tempo eller retning ændres under øvelsen og der 
fortsættes på en linje der er et skridt til venstre for den originale linje. 
 
Det primære i øvelsen: Skiltet passeres på venstre side. Efter skiltet og i bevægelse 
tager føreren ét skridt diagonalt til venstre med venstre fod og teamet fortsætter af den 
nye linje - parallelforskudt fra den oprindelige - uden at gøre holdt. Hunden holder hele 
tiden pladsposition. 
Højrehandling gennemføres også til venstre. Hunden holder hele tiden højre-position. 
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34. 8-tal 
 

Øvelsen kræver 2 kegler der placeres 2 - 2,5 meter fra 
hinanden. Skiltet kan placeres tæt på en af keglerne og 
dermed kunne passeres på venstre side. Hvis skiltet 
placeres separat, skal det passeres så det holdes på 
højre side. 
I rask gang foretages et 8-tal rundt om keglerne ved at den 
ene kegle passeres på højre side og den anden kegle på 
venstre. Hvilken kegle der passeres først afhænger af 
banens forløb. Hundeføreren holder sit tempo mens hunden 
afpasser sit tempo i drejningerne så den fastholder sin 
position. Udgangssiden vil altid være modsat indgangssiden. 

 
Det primære i øvelsen: Teamet skal gå et helt 8-tal, hvorved de passerer centrum 3 
gange. 
Højrehandling gennemføres på samme måde. Hunden holder hele tiden højre-position. 
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35. Stå 
Stationær øvelse. 

Før skiltet og med dette på højre side stopper teamet, 
uden at hunden sætter sig ned. Føreren dirigerer hunden 
til at stå helt stille ved ord- og/eller tegn. 
Når hunden står stille, holder teamet en kort pause før det 
fortsætter. Hunden følger med direkte fra stå til den gående 
pladsposition. 
 

Det primære i øvelsen: Teamet stopper og hunden dirigeres til at blive stående idet 
føreren stopper ved siden af hunden. Når hunden står helt stille, går føreren atter fremad 
samtidig med at hunden dirigeres fremad i pladsposition direkte fra stående position. 
Højrehandling gennemføres på samme måde. Hunden holder hele tiden højre-position. 

 

 

36. 1 skridt baglæns- Hunden bakker 
 

Før skiltet og med dette på højre side giver føreren signal til 
hunden, at den skal bakke. Føreren går mindst 1 stort og 
tydeligt skridt bagud, så hunden må bakke for at holde 
pladspositionen. Herefter fortsættes teamet fremad. 
Skridtet markeres ved at forreste ben løftes og sættes 
bagved det andet i en god afstand. Fødderne samles 
hverken før eller efter retningsskiftet ligesom hunden heller 
ikke stoppes i dens bevægelser. 
 

 
Det primære i øvelsen: Fra almindelig gang skifter 
føreren retning ved at bakke mindst 1 skridt uden at stoppe op, herefter fortsætter 
teamet fremad. Hunden bakker med føreren og holder sin position under hele øvelsen 
uden at sætte sig. 
Højrehandling gennemføres på samme måde. Hunden holder hele tiden højre-position. 
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39. Slalom med rundtur 

 
Denne øvelse kræver 4 - 5 kegler, der placeres på en lige linje med en afstand på 1,5 - 2 
meter imellem hver. Den kegle, der skal cirkles omkring, skal afvige fra de øvrige og være 
en af de midterste kegler. Der laves kun én ekstra cirkel. Hvis skiltet er placeret på første 
kegle, må det passeres på førerens venstre side. Første kegle skal altid passeres på 
venstre side, hvorefter teamet går zig-zag mellem keglerne, laver en rundkreds rundt om 
den afvigende kegle, og slutter mellem de to sidste kegler. Føreren holder et raskt tempo og 
hunden tilpasser sin hastighed til føreren så den fastholder sin position.. 
 

Det primære i øvelsen: Indgangen til slalom er med den første kegle på 
hundens/førerens venstre side. Teamet skal færdiggøre hele øvelsen ved at passere 
den sidste kegle. 
Højrehandling gennemføres på samme måde med første kegle på venstre side. Hunden 
holder hele tiden højre-position. 
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40. Fristende 8-tal 
 

Øvelsen består af 2 kegler, der placeres 2 - 2½ meter fra 
hinanden og 2 afledninger, der placeres 1 - 1½ meter fra 
midten. Afledningerne består af 2 ikke tætte, men sikre 
beholdere med fristende godbidder. Legetøj kan erstatte eller 
placeres sammen med madskålene. Hunden må ikke kunne få 
fat i hverken mad, skåle eller legetøj. Skiltet kan placeres tæt 
på en af keglerne og dermed kunne passeres på venstre side. 
Hvis skiltet placeres separat skal det passeres så det holdes på 
højre side. 
Øvelsen starter med en kegle og en afledning på hver sin side. 
I rask gang foretages et 8-tal rundt om keglerne ved at den ene 
kegle passeres på højre side og den anden kegle på venstre. 
Hvilken kegle der passeres først afhænger af banens forløb. 
Hundeføreren holder sit tempo, mens hunden afpasser sit 
tempo i drejningerne. Udgangssiden vil altid være modsat 
indgangssiden. 
 

Det primære i øvelsen: Teamet skal gå et helt 8-tal, hvorved de passerer centrum 3 
gange. Hunden holder pladspositionen uden at fristelserne berøres. 
Højrehandling gennemføres på samme måde. Hunden holder hele tiden højre-position. 
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62. 2 skridt baglæns - Hunden bakker 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Før skiltet og med dette på højre side giver føreren signal til hunden at den skal bakke. 
Føreren går mindst 2 store og tydelige skridt bagud så hunden må bakke for at holde 
pladspositionen. Herefter fortsættes teamet fremad. 
Skridtene markeres ved at forreste ben løftes og sættes bagved det andet i en god afstand 
to gange. Fødderne samles hverken før eller efter retningsskiftet ligesom hunden heller ikke 
stoppes i dens bevægelser. 
 

Det primære i øvelsen: Under fri ved fod skifter føreren retning ved at bakke mindst 2 
skridt uden at stoppe op, herefter fortsætter teamet fremad. Hunden bakker med føreren 
og holder sin position under hele øvelsen uden at sætte sig. 
Højrehandling gennemføres på samme måde. Hunden holder hele tiden højre-position. 

 
 
 
 

71. Indkald under gang 
 

Øvelsen kan forekomme to gange på en bane. 
 

 

Lige før eller på højde med skiltet giver føreren signal til 
hunden om at komme til pladspositionen. Indkaldet skal ske 
uden at føreren ændrer tempo. Hunden skal nå at være på 
plads før næste øvelse. 

 

Det primære i øvelsen: Lige før eller på højde med skiltet kalder føreren på hunden som 
skal komme direkte til den gående pladsposition. Føreren må ikke ændre tempo under 
øvelsen men fortsætter til den næste øvelse med hunden i position. 
Højrehandling gennemføres på samme måde. Hunden kaldes til højre side.. 
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73. Stå - Hent/bring 
Stationær øvelse. 

En spand eller lignende med fast hank og indhold skal placeres 
et par meter fra øvelsesområdet og over jordniveau på et lille 
bord e.l. 
Før skiltet og med dette på højre side stopper teamet og 
hunden dirigeres til at blive stående uden at sætte sig først. 
Hunden bliver stående mens føreren henter eller afleverer en 
spand eller lignende med hank og et ikke spiseligt indhold. 
Hunden skal blive stående stille indtil føreren er returneret til 
positionen ved siden af hunden hvorefter teamet fortsætter til 
næste øvelse. 
Mellem de to øvelser (hente og bringe) skal spanden holdes i 
hanken og i højre eller venstre hånd efter eget valg, og 
hunden skal holde sin position på højre eller venstre side.. 
Der skal følge en " Stå bringe øvelse" umiddelbart efter en 
"hente øvelse". 
 

Det primære i øvelsen: Teamet stopper og hunden dirigeres til at blive stående idet 
føreren stopper. Hunden bliver stående mens føreren går fra den og kommer tilbage 
igen. En Hent-øvelse skal efterfølges af en Bring-øvelse. Hunden skal holde 
pladspositionen mellem de to øvelser. 
Højrehandling gennemføres på samme måde. Hunden holder hele tiden højre-position. 

 

 
 

76. Stå - Gå fra 
Stationær øvelse. 

 

 

Før skiltet og med dette på højre side stopper teamet og 
hunden stopper uden at sætte sig. Hunden dirigeres til at blive 
stående stille mens føreren fortsætter til næste øvelse som skal 
være "Indkald under gang". Hunden skal stå helt stille indtil 
føreren kalder. 

 

Det primære i øvelsen: Teamet stopper og hunden dirigeres til at blive stående idet 
føreren stopper. Hunden bliver stående mens føreren går fra den. 
Højrehandling gennemføres på samme måde. 
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78. Stå under gang - Gå rundt 
 

Stationær øvelse. 
 

 

Denne øvelse udføres mens teamet bevæger sig fremad. Før 
skiltet, med dette på højre side og hunden gående i position 
dirigeres hunden til at stå stille mens føreren fortsætter i 
uændret tempo rundt om hunden. Efter rundgangen kan 
føreren gøre et kort holdt udfor hundens skulder før teamet 
fortsætter. Hunden dirigeres til at følge med direkte fra stå. 

 

 

Det primære i øvelsen: Fra gang og uden at tøve får føreren hunden til at blive stående 
og går venstre omkring hunden. Føreren kan gøre et kort holdt i pladspositionen inden 
der fortsættes til næste øvelse. Hunden fortsætter direkte fra stå. 
Højrehandling gennemføres på samme måde, føreren går højre rund. Hunden fortsætter i 
højre-positionen 

 

 
 
 

80. Skift side foran 
 

 
 
 

Lige før eller på højde med skiltet giver føreren signal til 
hunden, som skal øge sin hastighed for at komme foran og 
om på den anden side af føreren uden at denne skal 
standse. Skiftet skal ske i en flydende bevægelse både 
hos hund og fører. Føreren skal holde en konstant 
hastighed under skiftet, mens hunden først skal sætte 
farten op for at komme foran og igen sætte farten ned når 
skiftet er passeret. 

 
 
 

Det primære i øvelsen: Før skiltet passeres og med hunden i pladspositionen dirigeres 
hunden til at bytte side foran føreren, der holder banelinjen. Skiftet skal ske i en 
flydende bevægelse uden stop. 
Højrehandling gennemføres også foran føreren. 
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81. Skift side bagved 
 

 
 

Lige før eller på højde med skiltet giver føreren signal til 
hunden, som skal nedsætte sin hastighed for at komme 
bagved og om på den anden side af føreren, uden at 
føreren skal ændre hastighed. Skiftet skal ske i en 
flydende bevægelse både hos hund og fører. Hunden skal 
først sætte farten ned for at komme bagved og igen sætte 
farten op, når skiftet er passeret. 

 

Det primære i øvelsen: Før skiltet passeres og med hunden i pladspositionen, 
dirigeres hunden til at bytte side bagved føreren, der holder banelinjen.  
Dette skal ske i en flydende bevægelse uden stop. 
Højrehandling gennemføres også bagved føreren. 

 
 
 

 

 

109. Tyskervending 
 

 
Lige foran skiltet drejer føreren 180° rundt til venstre. Drejningen kan foretages med en lille 
bue. Måden der drejes på afhænger af både hunden og førerens evne til at gennemføre 
drejningen flydende. Hunden skal fortsætte højre rundt om føreren og genoptage sin 
pladsposition, når føreren bevæger sig i den modsatte retning.  
Øvelsen gennemføres i både langsom og alm gang. 
 

Det primære i øvelsen: Med hunden i pladspositionen går føreren venstre omkring foran 
skiltet, mens hunden går højre om - rundt om føreren til pladspositionen.  
Højrehandling gennemføres på samme måde. Hunden fortsætter i højre-position. 
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 120. Stå foran - Hund Højre rundt - Fremad 
Stationær øvelse. 
Før skiltet, med dette på højre side og mens hunden går i 
pladspositionen kaldes hunden til at stå foran, hunden 
drejer højre rundt og har front mod føreren. Idet signalet 
afgives stopper fører sin gang fremad. Hunden skal stå så 
tæt på føreren at denne umiddelbart ville kunne klappe 
hunden på hovedet (½ meter). Når hunden står, er første 
del af øvelsen udført. 
Hunden dirigeres derefter højre rundt om føreren og 
teamet fortsætter med almindelig gang. Hunden må gerne 
hjælpes til pladspositionen med både lyd-, krops- og 
håndtegn, men skal være nået rundt, før teamet begynder 
at gå fremad. 
Føreren må ikke bevæge fødderne før hunden er tilbage i pladspositionen 
 

Det primære i øvelsen: føreren gør holdt og kalder hunden ind foran sig hvor hunden 
står (med front mod føreren).  
I øvelsens anden del dirigeres hunden til pladspositionen ved at gå højre rundt og 
bagom føreren. Hunden må ikke sætte sig før teamet fortsætter. 
Højrehandling gennemføres venstre rundt og bagom føreren til højre-positionen. 
 
 

121. Stå foran - Hund Venstre rundt - Fremad 
Stationær øvelse. 
Før skiltet, med dette på højre side og mens hunden går i 
pladspositionen kaldes hunden til at stå foran, så hunden 
drejer højre rundt og har front mod føreren. Idet signalet 
afgives stopper fører sin gang fremad. Hunden skal stå så 
tæt på føreren, at denne umiddelbart ville kunne klappe 
hunden på hovedet (½ meter). Når hunden står, er første 
del af øvelsen udført. Hunden dirigeres derefter venstre 
rundt til pladsposition idet den holder sit hoved mod 
føreren under hele drejningen. Hunden må gerne hjælpes 
til pladspositionen med både lyd-, krops- og håndtegn, men 
skal være nået rundt før teamet begynder at gå fremad. 
Føreren må ikke bevæge fødderne, før hunden er tilbage i pladspositionen. 
 

Det primære i øvelsen: Føreren gør holdt og kalder hunden ind foran sig hvor hunden 
står (med front mod føreren).  
I øvelsens anden del dirigeres hunden til pladspositionen ved at gå direkte til venstre 
side med front mod føreren. Herefter går føreren fremad. Hunden må ikke sætte sig før 
teamet fortsætter. 
Højrehandling gennemføres højre rundt direkte til højre-positionen. 
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122. Stå foran - Hund Højre rundt - STOP 
Stationær øvelse. 

Før skiltet med dette på højre side, og mens hunden går i 
pladspositionen, kaldes hunden til at stå foran, så hunden 
drejer højre rundt og har front mod føreren. Idet signalet 
afgives, stopper fører sin gang fremad. Hunden skal sidde 
så tæt på føreren at denne umiddelbart ville kunne klappe 
hunden på hovedet (½ meter). Når hunden står, er første 
del af øvelsen udført. 
Hunden dirigeres derefter højre rundt om føreren til 
pladspositionen. Hunden må gerne hjælpes til 
pladspositionen med både lyd-, krops- og håndtegn. 
Når hunden står roligt fortsætter teamet til næste  
øvelse.  
Føreren må ikke bevæge fødderne, før hunden står i 
pladspositionen. 
 

Det primære i øvelsen: Føreren gør holdt og kalder hunden ind foran sig hvor hunden 
står (med front mod føreren). 
I øvelsens anden del dirigeres hunden til pladspositionen ved at gå højre rundt og 
bagom føreren. Først når hunden står roligt i pladsposition, går teamet atter fremad. 
Højrehandling gennemføres venstre rundt, bagom føreren og stå højre-position. 
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 123. Stå foran - Hund Venstre rundt - STOP 
Stationær øvelse. 
Før skiltet med dette på højre side og mens hunden går i 
pladspositionen, kaldes hunden til at stå foran, så hunden 
drejer højre rundt og har front mod føreren. Idet signalet 
afgives stopper fører sin gang fremad. Hunden skal stå så 
tæt på føreren at denne umiddelbart ville kunne klappe 
hunden på hovedet (½ meter). Når hunden står roligt, er 
første del af øvelsen udført. 
Hunden dirigeres derefter venstre rundt til pladsposition, idet 
den holder sit hoved mod føreren under hele drejningen. 
Det ideelle er at hunden vender ved at dreje bagdelen rundt. 
Hunden må gerne hjælpes til pladspositionen med både lyd-
, krops- og håndtegn. Når hunden står roligt fortsætter 
teamet til næste øvelse. 
Føreren må ikke bevæge fødderne, før hunden står roligt i pladspositionen. 
 

Det primære i øvelsen: Føreren gør holdt og kalder hunden ind foran sig hvor hunden 
står (med front mod føreren).  
I øvelsens anden del dirigeres hunden til pladspositionen ved at gå direkte til venstre 
side med front mod føreren. Først når hunden står roligt i pladsposition, går teamet 
atter fremad. Højrehandling gennemføres højre rundt og direkte til stå højre-position. 
 
 

 

124. STÅ - 1, 2, 3 skridt fremad - STOP 
 

Stationær øvelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Før skiltet og med dette på højre side stopper teamet og hunden står i plads- 
positionen. 
Først tages et skridt fremad, og der stoppes, hvorefter hunden står roligt. 
Derefter tages to skridt fremad og der stoppes. 
Til sidst tages tre skridt fremad og der stoppes. 
Det er valgfrit hvilken fod der startes med, men fødderne skal samles ved stop. 
 

Det primære i øvelsen: Teamet stopper og hunden stiller sig i pladspositionen. 
Føreren tager 1 skridt fremad med hunden i pladspositionen og stopper, derefter 2 skridt 
fremad, stop og 3 skridt fremad, stop. Hunden holder pladspositionen under 
bevægelsen og hunden stiller sig på plads hver gang føreren stopper. 
Højrehandling gennemføres på samme måde. Hunden holder hele tiden højre-position. 
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125. Stå foran - 1, 2, 3 skridt bagud 
Stationær øvelse. 

 

Før skiltet med dette på højre side, og mens hunden går i pladspositionen kaldes hunden til at 
stå foran, så hunden drejer højre rundt og har front mod føreren. Idet signalet gives stopper 
fører sin gang fremad. Hunden skal stå så tæt på føreren, at denne umiddelbart ville kunne 
klappe hunden på hovedet. Når hunden står, er første del af øvelsen udført. Nu tages 1 skridt 
bagud mens hunden følger med, og der stoppes og hunden stiller sig igen foran. Derefter 
tages 2 skridt bagud mens hunden følger med, der stoppes, og hunden stiller sig foran. Til 
sidst tages 3 skridt bagud mens hunden følger med, der stoppes, og hunden stiller sig foran. 
Hunden dirigeres til pladspositionen (valgfri vej), og der fortsættes fremad, når hunden er 
kommet i position uden at sætte sig. 
Det er valgfrit hvilken fod der startes med, men fødderne skal samles ved stop. 
 

Det primære i øvelsen: Føreren gør holdt og kalder hunden ind foran sig, hvor hunden 
stiller sig foran (med front mod føreren). Når hunden står, går føreren 1 skridt bagud, 
stopper. Hunden følger med og står foran føreren når denne stopper. Føreren tager 
derefter 2 skridt, stop og 3 skridt stop. Hunden følger med hver gang, føreren 
bevæger sig, og står hver gang føreren stopper. Herefter dirigeres hunden selvvalgt til 
pladspositionen før føreren går fremad. Hunden må ikke sætte sig, før teamet fortsætter. 
Højrehandling gennemføres på samme måde. Hunden fortsætter i højre-position. 
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127. STOP - Løb fremad fra stå 
Stationær øvelse. 

Før skiltet og med dette på højre side stopper teamet og 
hunden står i pladspositionen. Føreren må godt sænke 
hastigheden gradvist inden opstandsningen, så hunden 
kan nå at stå stille, i samme øjeblik føreren stopper. 
Når hunden har stået stille, dirigeres den til at følge med 
ved førerens venstre side i løb. 
Løbet fortsætter indtil de nærmer sig skiltet, der angiver 
"Almindelig gang” eller passerer mållinjen. Føreren må opildne sin hund med ord.  
. 
Det primære i øvelsen: Føreren stopper og hunden skal stille sig i pladsposition, straks 
efter kaldes hunden med fremad i pladspositionen direkte i løb. 
Højrehandling gennemføres på samme måde. Hunden holder hele tiden højre-position. 
 
 

132. Hund snur rundt 
 

 
 

Lige før eller på højde med skiltet giver føreren signal til 
hunden, som skal gennemføre en drejning på 360°væk fra 
føreren. 
Hunden skal foretage drejningen flydende bevægelse. 
Føreren må i seniorklasse sænke farten eller stoppe op. 

 
 
 
 

Det primære i øvelsen: Før skiltet passeres dirigeres hunden til at snurre en gang 
rundt, væk fra føreren, og komme tilbage i plads positionen føreren fortsætter sin gang 
fremad, men det tilladt både at sænke farten og standse helt op.. 
Højrehandling gennemføres på samme måde. Hunden holder hele tiden højre-position. 
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142. STOP - 90º højre om - STOP 
Stationær øvelse. 
 

 

Føreren stopper foran skiltet og hunden stiller sig roligt i 
pladsposition. Vendingen på stedet kan udføres på flere 
måder ligesom i det almindelige lydighedsprogram. Fx. kan 
højre fod drejes ca. 60-70° på samme sted og venstre fod 
flyttes hen til højre fod. Den højre fod drejes igen så de 90° er 
nået og venstre fod flyttes igen. Vendingen kan også udføres 
på en gang ved at højre fod drejes alle 90° med det samme 
og venstre fod flyttes til. Hunden skal bevæge sig rundt 
sammen med føreren på ydersiden. Øvelsen afsluttes med 
hunden stående roligt i pladspositionen. 
 

Det primære i øvelsen: Teamet stopper og hunden står. Derefter drejer teamet, på 
stedet, 90° til højre. Hunden følger med og holder sin pladsposition, stiller sig igen 
hvorefter teamet fortsætter til næste øvelse. 
Højrehandling gennemføres også til højre. Hunden holder hele tiden højre-position. 

 
 

143. STOP - 90º venstre om - STOP 
Stationær øvelse. 

 

Føreren stopper foran skiltet og hunden stiller sig roligt i 
"plads- position". Vendingen på stedet kan udføres på flere 
måder ligesom i det almindelige lydighedsprogram. Fx. kan 
venstre fod drejes ca. 60-70° på samme sted og højre fod 
flyttes hen til venstre fod. Vendingen kan også udføres på 
en gang, ved at venstre fod drejes alle 90° med det samme 
og højre fod flyttes til. Hunden skal bevæge sig rundt 
sammen med føreren på ydersiden. Øvelsen afsluttes med 
hunden stående roligt i pladspositionen. 
 

Det primære i øvelsen: Teamet stopper, og hunden står. Derefter drejer teamet, på 
stedet, 90° til venstre. Hunden følger med og holder sin pladsposition, stiller sig 
igen hvorefter teamet fortsætter til næste øvelse. 
Højrehandling gennemføres også til venstre. Hunden holder hele tiden højre-position. 
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144. STOP - Højre om - 1 skridt - Kald 
på plads - STOP 

Stationær øvelse. 

Føreren stopper foran skiltet, og hunden stiller sig roligt i 
pladsposition. Vendingen på stedet kan udføres på flere måder 
ligesom i det almindelige lydighedsprogram. Fx. højre fod 
drejes 90° og sættes et skridt frem hvorefter venstre fod flyttes 
hen til højre fod så fødderne samles. Føreren tager derefter et 
skridt fremad, og føddernes samles. Hunden kaldes til 
pladspositionen, hvor den skal stå i ro før der fortsættes til 
næste øvelse. Hunden skal blive stående roligt ved 
opstandsningen, til føreren har taget det afsluttende skridt og 
kalder på den. Øvelsen afsluttes med hunden stående roligt i 
pladspositionen. 
 

Det primære i øvelsen: Teamet stopper og hunden står. Hunden dirigeres til at blive 
stående mens føreren drejer til højre og derefter tager et skridt i den nye retning og 
stopper. Hunden, der kaldes på plads, skal gå til pladspositionen og stå roligt hvorefter 
teamet fortsætter til næste øvelse. 
Højrehandling gennemføres også til højre. Hunden holder hele tiden højre-position. 

 
 

145. STOP - Højre omkring - Fremad 
Stationær øvelse. 

Føreren stopper foran skiltet og hunden stiller sig 
roligt i pladspositionen. 
Vendingen på stedet kan udføres på flere måder ligesom i det 
almindelige lydighedsprogram. Fx. kan højre fod drejes 90° på 
samme sted, og venstre fod flyttes hen til højre fod. Den højre 
fod drejes igen, så de 180° er nået, og venstre fod flyttes frem 
foran til det første skridt. Vendingen kan også udføres på en 
gang, ved at højre fod drejes alle 180° med det samme og 
venstre fod flyttes frem. 
Hunden skal bevæge sig rundt sammen med føreren på 
ydersiden og følge med fremad, når vendingen er 
afsluttet. 

 
 

Det primære i øvelsen: Teamet stopper og hunden står. Derefter drejer teamet 
180° højre rundt på stedet og bevæger sig direkte fremad. 
Højrehandling gennemføres også til højre. Hunden holder hele tiden højre-position. 
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146. STOP - Venstre omkring - Fremad 
Stationær øvelse. 

Føreren stopper foran skiltet og hunden stiller sig 
roligt i pladspositionen. 
Vendingen på stedet kan udføres på flere måder, som i det 
almindelige lydighedsprogram. Fx. kan venstre fod drejes ca. 
90° på samme sted og højre fod flyttes hen til venstre fod. Den 
venstre fod drejes igen, så de 180° er nået, og højre fod flyttes 
frem foran til det første skridt. Vendingen kan også udføres på 
en gang, ved at venstre fod drejes alle 180° med det samme, 
og højre fod flyttes frem. 
Hunden skal bevæge sig rundt sammen med føreren på 
indersiden og følge med fremad når vendingen er afsluttet.  
 

Det primære i øvelsen: Teamet stopper og hunden står. Derefter drejer teamet 
180° venstre rundt på stedet og bevæger sig direkte fremad. 
Højrehandling gennemføres også til venstre. Hunden holder hele tiden højre-position. 
 
 

147. STOP - højre omkring - STOP 
Stationær øvelse. 

Føreren stopper foran skiltet, og hunden stiller sig 
roligt i pladspositionen. 
Vendingen på stedet kan udføres på flere måder, som i det 
almindelige lydighedsprogram. Fx. kan højre fod drejes 90° på 
samme sted, og venstre fod flyttes hen til højre fod. Den højre 
fod drejes igen, så de 180° er nået, og venstre fod flyttes frem 
foran til det første skridt. Vendingen kan også udføres på en 
gang, ved at højre fod drejes alle 180° med det samme, og 
venstre fod flyttes frem. 
Hunden skal bevæge sig rundt sammen med føreren på 
ydersiden. Øvelsen afsluttes med hunden stående roligt 
i pladspositionen 
. 

Det primære i øvelsen: Teamet stopper og hunden står. herefter drejer føreren på 
stedet 180° til højre. Hunden følger med og holder sin pladsposition. Hunden står i ro 
igen, hvorefter teamet fortsætter til næste øvelse. 
Højrehandling gennemføres også til højre. Hunden holder hele tiden højre-position. 
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148. STOP - venstre omkring - STOP 
Stationær øvelse. 

Føreren stopper ca. ½ meter foran skiltet, og hunden stiller sig 
roligt i pladspositionen. 
Vendingen på stedet kan udføres på flere måder ligesom i det 
almindelige lydighedsprogram. Fx. kan venstre fod drejes fx ca. 
90° på samme sted,, og højre fod flyttes hen til venstre fod. 
Den venstre fod drejes igen, så de 180° er nået, og højre fod 
flyttes frem foran til det første skridt. Vendingen kan også 
udføres på en gang ved at venstre fod drejes alle 180° med det 
samme og højre fod flyttes frem. 
Hunden skal bevæge sig rundt sammen med føreren på 
indersiden. Øvelsen afsluttes med hunden stående roligt i 
pladspositionen.  

Det primære i øvelsen: Teamet stopper, og hunden står i ro. Derefter drejer føreren 
på stedet 180° til venstre. Hunden følger med og holder sin pladsposition. Hunden står 
roligt igen, hvorefter teamet fortsætter til næste øvelse. 
Højrehandling gennemføres også til venstre. Hunden holder hele tiden højre-position. 
 
 

 

150. STOP - Stå foran - Højre rundt - STOP 
Stationær øvelse. 

 

Før skiltet og med dette på højre side stopper teamet, og 
hunden stiller sig på plads i ro. Derefter dirigeres den ind foran, 
så den har front mod føreren. Hunden skal stå så tæt på 
føreren at denne umiddelbart ville kunne klappe hunden på 
hovedet. Hunden dirigeres derefter højre rundt om føreren, 
mens føreren bliver stående. Hunden må gerne hjælpes til 
"plads-positionen" med både lyd-kommando og håndtegn. 
Øvelsen afsluttes med hunden stående roligt i pladspositionen. 
Føreren må ikke bevæge fødderne under øvelsen, men hånd- 
og kropskommandoer er tilladt. 

 

Det primære i øvelsen: Teamet stopper og hunden står. Derefter kalder føreren hunden 
ind foran sig hvor hunden stiller sig (med front mod føreren). I øvelsens anden del 
dirigeres hunden til pladspositionen ved at gå højre rundt og bagom føreren. Først når 
hunden står roligt i pladsposition går teamet atter fremad. Føreren må ikke flytte sig for at 
hjælpe hunden under øvelsen. 
 
Højrehandling gennemføres venstre rundt og bagom føreren til sit i højre-position. 
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151. STOP - Stå foran - Venstre rundt - STOP 
Stationær øvelse. 

Før skiltet og med dette på højre side stopper teamet, og 
hunden stiller sig i ro på plads. Derefter dirigeres den ind foran, 
så den har front mod føreren. Hunden skal stå så tæt på 
føreren, at denne umiddelbart ville kunne klappe hunden på 
hovedet. Hunden dirigeres derefter venstre rundt til 
pladsposition, idet den holder sit hoved mod føreren under hele 
drejningen. Hunden må gerne hjælpes til pladspositionen med 
både lyd-, krops- og håndtegn. Øvelsen afsluttes med hunden 
stående roligt i pladspositionen. Føreren må ikke bevæge 
fødderne under øvelsen. 
 

Det primære i øvelsen: Teamet stopper og hunden står. Derefter kalder føreren hunden 
ind foran sig, hvor hunden stiller sig (med front mod føreren). I øvelsens anden del 
dirigeres hunden til pladspositionen ved at gå direkte til venstre side med front mod 
føreren. Først når hunden står roligt i pladsposition, går teamet atter fremad. Føreren må 
ikke flytte sig for at hjælpe hunden under øvelsen. 
Højrehandling gennemføres højre rundt og direkte til sit i højre-position. 

 
 

153. STOP - Gå rundt 
Stationær øvelse. 

Før skiltet og med dette på højre side stopper teamet og 
hunden stiller sig i ro på plads. Dette kan enten ske 
automatisk eller føreren kan give et signal. Føreren må godt 
sænke hastigheden gradvist inden standsningen så hunden 
kan nå at stå i samme øjeblik føreren stopper. 
Føreren kan dirigere hunden til at blive stående ved ord- 
og/eller tegn-kommandoer. Føreren går et skridt fremad, 
drejer til venstre, går hele vejen rundt om hunden, og kan 
gøre et kort stop, når han igen er i pladspositionen og dirigere 
hunden til igen at følge med indtil næste øvelse. Hunden 
fortsætter direkte fra stå. 
 
 
Det primære i øvelsen: Teamet stopper og hunden står. Hunden skal derefter blive 
stående, mens føreren går til venstre og rundt om den. Føreren kan gøre et kort holdt i 
pladspositionen, inden der fortsættes til næste øvelse. Teamet fortsætter med hunden 
direkte fra stå. Hunden må ikke flytte sig under øvelsen. 
Højrehandling gennemføres ved at føreren går højre rundt om hund som står i højre- 
position. 
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155. STOP - Venstre om - 1 skridt - Kald 
på plads - STOP 

Stationær øvelse. 

 

Lige foran skiltet stopper teamet, og hunden stiller sig roligt i 
pladsposition. Vendingen sker ind foran hunden. Efter at være 
vendt tager føreren et stort skridt i den nye retning, og 
fødderne samles, før hunden kaldes til pladspositionen, 
Øvelsen afsluttes med hunden stående roligt i 
pladspositionen. Hunden skal blive stående ved første op 
standsning indtil føreren har taget det afsluttende skridt og 
kaldt på den. 
 

Det primære i øvelsen: Teamet stopper, og hunden står. Hunden dirigeres til at blive 
stående, mens føreren drejer til venstre og derefter tager et skridt i den nye retning 
og stopper. Hunden, der kaldes på plads, skal gå til pladspositionen og stille sig. Øvelsen 
afsluttes med hunden stående roligt i pladspositionen. 

Højrehandling gennemføres også til venstre. Hunden fortsætter i højre-position. 
. 

 

156. Synkron højre om 
 
 
 

Lige foran skiltet giver føreren signal til hunden, som skal dreje 
ind imod føreren med en vending på 180°, mens føreren 
gennemfører en tilsvarende drejning væk fra hunden.  
Teamet fortsætter i den modsatte retning og med hunden på 
modsat side.  

 
 
 

 
Det primære i øvelsen: Foran skiltet ændrer teamet retning 180° rundt mod højre, så 
hunden bytter side fra venstre til højre eller omvendt. I seniorrally er det tilladt for føreren 
at standse op i vendingen. 
Højrehandling gennemføres også med 180° rundt mod højre. Hunden drejer her væk fra 
føreren. 
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157. Synkron venstre om 

 
 
 

Lige foran skiltet giver føreren signal til hunden, som skal dreje 
væk fra føreren med en vending på 180°, mens føreren 
gennemfører en tilsvarende drejning ind imod hunden.  
Teamet fortsætter i den modsatte retning og med hunden på 
modsat side.  

 
 

Det primære i øvelsen: Foran skiltet ændrer teamet retning 180° rundt mod venstre, så 
hunden bytter side fra venstre til højre eller omvendt. I seniorrally er det tilladt for føreren 
at standse op i vendingen. 
Højrehandling gennemføres også med 180° rundt mod venstre. Hunden drejer derfor  
ind mod føreren. 
 

 
 

158. Springvand 
 
 
 
 
 

Lige foran skiltet giver føreren signal til hunden, som skal dreje 
væk fra føreren med en vending på 180°, mens føreren 
gennemfører en tilsvarende drejning væk fra hunden.  
Teamet fortsætter derefter fremad i den modsatte retning og 
med hunden på modsat side.  
 
 
Det primære i øvelsen: Foran skiltet ændrer teamet retning ved at dreje væk fra 
hinanden og fortsætte i modsat retning, så hunden bytter side fra venstre til højre eller 
omvendt. I seniorrally er det tilladt for føreren at standse op i vendingen. 
Højrehandling gennemføres på samme måde. Hunden holder hele tiden højre-position. 
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59. Tulipan 

 
 

 

Lige foran skiltet giver føreren signal til hunden, som skal dreje 
ind imod føreren med en vending på 180°, mens føreren 
gennemfører en tilsvarende drejning imod hunden.  
Teamet fortsætter derefter fremad i den modsatte retning og 
med hunden på modsat side.  

 
 
 
 
 
 
Det primære i øvelsen: Foran skiltet ændrer teamet retning ved at dreje ind mod 
hinanden og fortsætte i modsat retning, så hunden bytter side fra venstre til højre eller 
omvendt. I seniorrally er det tilladt for føreren at standse op i vendingen. 
Højrehandling gennemføres på samme måde. Hunden holder hele tiden højre-position. 
 
 

160. To tyskervendinger 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Før skiltet og med dette på højre side drejer føreren 180° rundt til venstre. Drejningen kan 
foretages med en lille bue. Måden der drejes på, afhænger af både hunden og førerens 
evne til at gennemføre drejningen flydende. Hunden skal fortsætte højre rundt om føreren og 
hurtigt genoptage sin pladsposition. Føreren tager 1 - 3 skridt i den modsatte retning, før der 
gennemføres endnu en vending på samme måde. 
 

Det primære i øvelsen: Før skiltet passeres og med hunden i pladspositionen, går 
føreren venstre omkring, mens hunden går højre om - rundt om føreren til 
pladspositionen. Føreren tager herefter 1 - 3 skridt med hunden i position, før der 
foretages endnu en vending, og teamet fortsætter i den oprindelige retning.  
Vendingerne skal ske samtidigt.  
I seniorrally er det tilladt for føreren at standse op i vendingerne. 
Højrehandling gennemføres ved at føreren går højre omkring, mens hunden går venstre 
om. Hunden fortsætter i højre-position. 
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161. Cirkel i gang omkring fører 

 
 
 
 
 

Før skiltet og med dette på højre side giver føreren signal til 
hunden, som skal gennemføre en cirkel på 360° ind foran og 
rundt om føreren, mens føreren fortsætter fremad. 
Føreren må gerne sænke sit tempo eller stoppe helt 
mens hunden kommer tilbage i plads positionen. 

 
 
 
 
 

Det primære i øvelsen: Før skiltet passeres og med hunden i pladspositionen, 
dirigeres hunden til at gå en gang rundt om føreren, og komme tilbage i plads 
positionen. 
Højrehandling gennemføres på samme måde. Hunden fortsætter i højre-position. 
 
 

167. STOP - Gå hen indtag position 
Stationær øvelse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feltet består af 4 lige lange stænger fx. elektrikerrør. Stængerne skal være mindst 1,2 
meter lange og med en udvendig diameter på mindst 18 mm. Stængerne skal samles i 
hjørnerne med fx. gummislange om rørender eller elastik igennem rør. 
Under gang drejer teamet i retning mod feltet. Føreren gør holdt med skiltet ca. ½ meter 
foran, skråt til højre og hunden står på plads. Hunden dirigeres til at løbe ud (max 5 meter) 
til feltet og indtage en valgfri position med størstedelen af kroppen indenfor feltet. Føreren 
fortsætter derefter fremad på banen til næste øvelse, som er "Indkald under gang".  
 

Det primære i øvelsen: Under gang drejer teamet i retning mod feltet før hunden stiller 
sig på plads. Når hunden står på plads dirigeres den til at løbe frem (max. 5 meter) til 
feltet og placere sig med størstedelen af kroppen indenfor dette. Herefter fortsætter 
føreren fremad. Hunden holder sin position indtil ”Indkald under gang”, der skal være 
næste øvelse. Højrehandling gennemføres på samme måde ,hunden løber på plads på 
højre side.  
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182. STOP - hund foran rundt – STOP 
 
Stationær øvelse. 

Før skiltet og med dette på højre side stopper teamet og 
hunden stiller sig i ro.  

Hunden dirigeres til at gå over på førerens modsatte side 
ved at gå foran føreren, vende på modsat side med front 
mod føreren og stille sig i ro igen på den modsatte side. 
Teamet fortsætter med hunden på modsat side. 
 

Det primære i øvelsen: Teamet stopper, og hunden står. Hunden dirigeres til at bytte 
side fra venstre til højre eller omvendt, foran føreren og med front mod denne  
Højrehandling gennemføres også foran. 

 

 
 

183. STOP - hund bagved rundt - STOP 
Stationær øvelse. 
Før skiltet og med dette på højre side stopper teamet og 
hunden stiller sig i ro. Hunden dirigeres til at gå over på 
førerens modsatte side ved først at vende med front mod 
føreren derefter gå bagom og stille sig i ro igen på den 
modsatte side.  
Teamet fortsætter med hunden på modsat side. 
 
 
Det primære i øvelsen: Teamet stopper og hunden står. Hunden dirigeres til at bytte side 
fra venstre til højre eller omvendt, bagved føreren og med front mod denne.  
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185. STOP - 1, 2 skridt baglæns 
- hund bakker - STOP 

Stationær øvelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Før skiltet og med dette på højre side stopper teamet, og hunden stiller sig i ro. Føreren 
giver signal til hunden, at den skal bakke, mens føreren går et stort og tydeligt skridt 
baglæns, så hunden må bakke for at holde pladspositionen, hvorefter hunden stiller sig 
igen. Føreren giver igen signal til at hunden skal bakke, mens føreren går 2 store og 
tydelige skridt bagud, hvorefter hunden igen stiller sig før teamet fortsættes fremad. 
 

Det primære i øvelsen: Teamet stopper, og hunden står. Hundeføreren tager 1 skridt 
baglæns, mens hunden holder pladspositionen ved at bakke og stille sig på plads 
igen. Hundeføreren tager 2 skridt baglæns, mens hunden holder pladspositionen ved 
at bakke og stille sig igen, før teamet igen fortsætter fremad.  
Højrehandling gennemføres på samme måde. Hunden holder hele tiden højre-position. 

 

 

189. STOP - Send frem - Stå 
Stationær øvelse. 

 

Under gang drejer teamet i retning mod keglen. Føreren 
gør holdt med skiltet ca. ½ meter foran, skråt til højre og 
hunden stiller sig i ro. 
Fra stående position dirigeres hunden direkte ud (ca. 5 
meter) til en kegle og står 1 meter fra keglen. Hunden 
skal blive stående i ro, mens føreren fortsætter til næste 
øvelse som er "Indkald under gang". Hunden skal stå helt 
stille til føreren kalder. 

 

Det primære i øvelsen: Under gang drejer teamet i retning mod keglen før hunden stiller 
sig i ro. Når hunden står dirigeres den til at løbe frem (ca. 5 meter) til en afvigende kegle 
og stå (indenfor 1 meter fra keglen). Herefter fortsætter føreren fremad. Næste øvelse er 
”Indkald under gang”. 
Højrehandling gennemføres på samme måde. Hunden sendes fra højre-position. 
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200. Joker 
 

Jokeren er en valgfri øvelse, som kan indsættes på et skilt efter førerens valg, således at 
teamet ikke skal udføre dette skilt. I stedet udføres valgfri øvelse/position.  
Det er ikke muligt at bruge jokeren på vendinger, sideskifter og kombinationsskilte, som 
indgår i en kombination ”eks stå gå fra – indkald” her kan et af disse skilte ikke vælges.  
Vælges jokeren, får teamet et fradrag på 3 point.  
Joker-skiltet skal placeres, på det skilt det erstatter inden gennemløbet. 


