Inledning

Att tävla med sin hund i bruksgrenarna är
nog bland det trevligaste man kan göra
med sin hund.
När du läser detta häfte har du förhoppningsvis startat i appellklass eller är på väg
att göra det. Tillsammans med likasinnade på din brukshundklubb har du säkert
kommit med i någon träningsgrupp som
tränar spår, sök eller rapport. Den fortsatta brukslydnadsträningen är också betjänt av ett gott samarbete med andra som
också tränar bruks. Jag önskar dig lycka till
med din bruksträning!
/Inki Sjösten

Innehåll
BruksLydnad
Bruksklasserna - presentation
Helheten
ORDinlärning - målbilder

3
4
5

Alla lydnadsmoment lägre, högre, elitkl.
Linförighet lägre klass
7
Fritt följ högre- och elitklass
11
Framförgående lägre klass
15
Platsläggande lägre klass
20
Inkallande lägre klass
22
Inkallande högre- och elitklass
23
Framåtsändandehögre- och elitklass 27
Krypande lägre, högre, elitklass 32

2

Skall - tyst högre, elitklass
38
Apportering lägre klass
42
Apportering högre, elitklass
48
50
Apportering elitklass
Hopp över hinder lägre, högre, elitkl 52
Stegklättring elitklass
56
Platsliggande lägre, högre, elitklass 59
Budföring lägre klass
62
Allmänna råd för träning och tävling 63
SRI Publication AB litteratur

66

Moment lägre klass
Linförighet
Framförgående
Platsläggande
Inkallande
Krypande
Apportering
Hopp över hinder
Platsliggande med skott

Koeff.
3
2
2
2
4
4
3
5 = 25

Moment högre klass
Fritt följ
Inkallande med ställande
Framåtsändande en sträcka
Krypande rakt fram med avbrott
Skall en gång
Apportering av tungt föremål
Hopp över hinder
Platsliggande med skott

Koeff.
3
3
3
3
2
3
3
4 = 24

Moment elitklass
Fritt följ med stegförflyttningar
Inkallande ställande och läggande
Framåtsändande två sträckor
Krypande i vinklar
Skall två gånger med uppehåll
Apportering av metallföremål
Apportering av tungt föremål
Hopp över hinder
Stegklättring
Platsliggande med skott-dold förare

Koeff.
4
4
4
4
2
2
2
2
1
2 = 27

