Ändringar enligt 2012 års regler
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Lydnadsklass I - ändringar
höger hand räcks fram mot hunden.
Hunden skall hålla apportbocken
cirka 5 sek. Därefter skall föraren,
efter order av tävlingsledaren,
kommendera hunden att avlämna
apportbocken.

Mom. 1. Platsliggande
Ändrad regeltext:
- Koefficienten är ändrad
från 3 till 4
- Hundarna läggs med 7 meters
mellanrum
- Förarna ska stå 10 m framför
hundarna
Tolkning:
Lite enklare mot tidigare

Tolkning:
Tidigare skulle apporten hållas
framför hundens nos innan hunden
på kommando fick gripa men enligt
2012 års regler kan således hunden
ta apporten direkt den sträcks fram
mot hunden. Föraren måste dock
hinna säga apport innan hunden
griper ...

Mom. 2 - Tandvisning
Inga ändringar

Mom. 3 - Linförighet
Inga ändringar

För ett väl utfört moment bör
föraren direkt släppa apporten när
kommandoordet är uttalat och föra
tillbaka armen till höger sida.

Mom. 4 - Läggande
Inga ändringar

Tävlingsledaren beordrar efter cirka
5 sek.föraren ta apporten (säger
kommendera) och då sträcker
föraren fram handen och säger loss
till hunden.

Mom. 5. Inkallande
Ändrad regeltext:
- Koefficienten är ändrad
från 3 till 2

Mom. 6 - Ställande

Mom. 8 - Hopp över hinder

Inga ändringar

Inga ändringar

Mom. 7- Apportering
Mom. 9 - Helhetsintryck

Ändrad regeltext:
Hunden i utgångsställning. Hunden
skall på kommando gripa en apportbock av trä, som av föraren med

Inga ändringar
Köp gällande regelbok klass I-III
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Lydnadsklass II - ändringar
Mom. 6 - Apportering
Inga ändringar

Mom. 1. Platsliggande
Ändrad regeltext:
Förarna lägger hundarna bredvid
varandra med cirka 5 m mellanrum
och avlägsnar sig gående omkring
30 m och stannar där vända mot
och synliga för hundarna. Osv....
(tidigare var förarna dolda).

Mom. 7 - Fritt hopp över hinder
Inga ändringar

Mom. 8 - Fjärrdirigering
Inga ändringar

Mom. 2 - Fritt följ
Inga ändringar

Mom. 9 - Helhetsintryck
Inga ändringar

Mom. 3 - Läggande
Inga ändringar
Mom. 4. Inkallande
Ändrad regeltext:
Hunden lämnas i sittande ställning
varefter föraren på tävlingsledarens
order går cirka 25 m i anvisad
riktning. Innan föraren lämnar
hunden får kommandor stanna kvar
användas. På tävlingsledarens order
inkallas hunden.
Tolkning:
Ställandet är således borttaget.
Läs om inlärning och träning på sid
51 - 54 (lydnadsklass I)!

Köp
gällande
regelbok
klass I-III

Mom. 5 - Sändande med
ställande
Inga ändringar
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Lydnadsklass III - ändringar
Mom. 1 - Sittande i grupp

Mom. 7 - Apportering och
hopp över hinder

Inga ändringar

Inga ändringar

Mom. 2. Platsliggande
Ändrad regeltext:
Hundarna ska kvarligga 3 min.

Mom. 8 - Apportering av
metallföremål
Inga ändringar

Tolkning:
Lite enklare med 1 minuts kortare
liggtid mot tidigare regler.

Mom. 9 - Vittringssprov och
apportering

Mom. 3. Fritt följ

Inga ändringar

Inga ändringar

Mom. 10 - Fjärrdirigering
Mom. 4 - Sättande

Inga ändringar

Inga ändringar

Mom. 11 - Helhetsintryck
Mom. 5 - Inkallande med
ställande

Ny regeltext:
Vid bedömning av helhetsintryck
ska hänsyn tas till samarbetet
mellan förare och hund såväl under
som mellan momenten.

Ändrad regeltext:
Föraren lämnar hunden 25-35 m.
Hunden ställs vid markering.
Koefficient ändrad till 3.

Läs om begreppet helhetsintryck på
sid 98 i boken.

Tolkning:
Läggandet har således utgått.
Om inlärning och träning - se sid.
73-82 i boken.

Köp gällande
regelbok
klass I-III

Mom. 6 - Sändande med
platsläggande och inkallande
Inga ändringar
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Lydnadsklass Elit - ändringar
Ordningen mellan positionerna och
svängarna till höger och vänster kan
variera men skall vara lika för alla
tävlande vid en aktuell tävling.

Mom. 1 - Sittande i grupp
Inga ändringar

Mom. 2 - Platsliggande i
grupp 4 minuter med störning

Tävlingsledaren beordrar föraren
vid start när denne skall kommendera hunden och när denne skall
göra helt om. Positionerna skall
intas ungefär mitt på varje 10meters sträcka. Föraren forsätter
marschen cirka 5 m till, gör helt om
efter order från tävlingsledaren,
fortsätter att gå mot sin hund och
passerar hunden på ett avstånd av
cirka 0,5 m med hunden på vänster
sida, fortsätter marschen cirka 2 m,
gör helt om efter order från
tävlingsledaren, går upp bredvid sin
hund.

Inga ändringar

Mom. 3 - Fritt följ
Inga ändringar

Mom. 4 - Stå, sitt
och ligg under
marsch
Ändrad regeltext:
Momentet utförs under marsch och
i överensstämmelse med nedanstående figur. Under
marschen kommenderas hunden efter
order från tävlingsledaren inta liggande,
sittande och stående
position.

När föraren kommer
upp till sin hund
kommenderas
den fot utan att
föraren stannar.

En vänstersväng och
en högersväng skall
ingå. Vändpunkterna
(höger/vänster) markeras med små koner.
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Övningen
fortsätter på
liknande sätt
med de två
övriga positionerna.

Positionerna stå, sitt och ligg skall
vara parallella med de tänkta
linjerna mellan startpunkten,
vändpunkterna och slutpunkten.
Vinklarna skall utgöras av en 90
graders vinkel och ej ”rundas”.

Mom. 10 - Fjärrdirigering
Inga ändringar

Köp regelboken för
Elitklassen.
Gäller även
internationellt.

Avståndet mellan hund och koner
skall vara cirka 0,5 m och ekipaget
passerar konen på vänster sida (se
fig.).

Mom. 5 - Inkallande med
ställande och läggande
Inga ändringar

Mom. 6 - Sändande med
dirigering, platsläggande och
inkallning
Inga ändringar

Mom. 7 - Apportering med
dirigering
Inga ändringar

Om jag glömt någon
ändring motser jag
tacksamt info om det och
ändrar detta tilläggshäfte.
Tack på förhand!

Mom. 8 - Apportering av
metallföremål och hopp öv er
hinder
Ändrad regeltext:
Maxhöjd på hindret 70 cm

Inki Sjösten

Mom. 9 - Vittringsprov och
apportering

Författare till boken TÄVLINGSLYDNAD
E-post: inki@sripublication.se
Order: order@sripublication.se
Tel. 0457-230 09, 0708-230 999

Inga ändringar

Hemsida: www.sripublication.se
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Hundägarutbildning
GRUNDutbildning
i allmänlydnad för ALLA hundägare oavsett slutmål
6-10 träffar (cirka 20 - 30 tim)
Kurslitt: Bok ALLMÄNLYDNAD
+ DVD + Arbetsplan VALPkurs,
Arbetsplan 1 eller Utb.program

FORTSÄTTNINGskurser
allmänlydnad/aktivering
8 träffar (cirka 24 tim)
Bok ALLMÄNLYDNAD/
DVD + Apl 2
resp. Apl AllAktiv
Kurs Lydnadsklass I-II
Kurslitt.: TÄVLINGSLYDNAD +
DVD + Arbetsplan 3.
Mål: Kunskap om tävling samt
inlärning av ORD och moment i
Lydnadsklass I-II

08-2012

Flexibelt kursprogram i 3 steg

Kurser med komplett kursmaterial

Rallylydnad
Nybörjarklass
8 träffar (cirka 24 tim)
Arbetsplan för grundutbildning.

Rallylydnad
Forts.klass
8 träffar
(cirka 24 tim)
Arbetsplan forts.kurs

BRUKS - appellklass spår, sök resp. rapport
Appellklasskurs 2 terminer

2 x 8 träffar (cirka 50 tim)
Arbetsplan AKL

Bok
Bok/DVD
BRUKSLYDNAD
SPÅR/
med DVD
AKL lydnad SÖK/RAPPORTHUNDEN
SÖK * Uppletande
Kurser för tävling
eller aktivering
Bok resp.
häfte med
bifogad DVD

DVDer för träningsgrupper
Tävlingslydnad 2
Lydnad III-Elit
Tävlingslydnad 3
Lägre-Elitklass
bruks
Arbetsplanerna är utarbetade
av Inki Sjösten
SRI Publication AB
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RAPPORT
Kurs för tävling eller aktivering
Litteratur:
RAPPORTHUNDEN

Arbetsplan 3 - 2012
Kursplanering för Lydnadsklass I och II
Om alla kursdeltagare i en lydnadskurs
har denna bok med DVD och arbetsplan,
blir förutsättningarna goda för ett fint
samspel mellan kursdeltagare och instruktör.
Noteringar görs hemma för att tas upp
vid träffarna och diskuteras. Egenkontroll
görs enligt arbets-planen.
Teori och praktik ska vävas ihop till en
verkligt god hundkunskap. Man ska inte
bara lära sig träna sin egen hund ...
Apportering. Apport och loss (klass I och II)

Linförighet. Fot (klass I)
Läs i kursboken i TÄVLINGSLYDNAD och notera nedan hur träningen fortskrider.

1. Ögonkontakt vid startposition. Startord (nu tränar vi)
= ovillkorlig kontakt under kort
stund.
2. Gå fot rakt fram 3 - 15 m
med viss ögonkontkt + halt (raka
sättanden).
3. Gå fot i höger- och vänstervinklar samt helt om marsch.
Cirka 5 m mellan vinklarna.
4. Halter - raka och snabba
sättanden. Höger, vänster och
helt om.
5. Växlingar mellan vanlig gång
och språng marsch.
6. Belöningsvariation t.ex.
direktbelöning under gång ”slut”
+ ge belöning:
.....................................................
......................................................
7. Övrigt:
......................................................
8. Störningsträning:
Vad ska jag och min hund göra
speciellt:
.....................................................
.....................................................
9. Kommendering av TL.
10. Kontroll färdigt moment.

Mina noteringar:
1. .................................................
................................................................
.........................................................
................................................................
2. .................................................
................................................................
.........................................................
................................................................
3. .................................................
................................................................
.........................................................
................................................................
4. .................................................
................................................................
.........................................................
................................................................
5. .................................................
................................................................
.........................................................
6. .................................................
.........................................................
................................................................
7. .................................................
................................................................
.........................................................
................................................................
.........................................................
8. .................................................
.........................................................
................................................................
9. .................................................
................................................................
.........................................................
................................................................
10. ...............................................
................................................................

Avslutningsprov/träningstävling klass I

Läs i kursboken i TÄVLINGSLYDNAD och notera nedan hur träningen fortskrider.

1. Hunden lär sig gripa en
apport (om den har svårt för
det). Inget kommandoord sägs.

Mina noteringar:
1. .................................................
................................................................
.........................................................
2. .................................................
.........................................................
................................................................
.........................................................
3. .................................................
.........................................................
................................................................
.........................................................
................................................................
.........................................................
4. .................................................
.........................................................
................................................................
.........................................................
................................................................
.........................................................
................................................................
.........................................................
5. .................................................
.........................................................
................................................................
.........................................................
................................................................
.........................................................
................................................................
6. .................................................
................................................................
.........................................................
7. .................................................
.........................................................
8. .................................................
.........................................................
................................................................

2. Hunden lär sig släppa (säg
loss) en apport i utbyte mot
godis.
3. ORDkontroll av apport
(gripandet) och loss (bytet mot
godis) där föraren ”ger” hunden
apporten framifrån. Hunden i
valflri ställning.
4. Sitt. Apport + loss + bra +
belöning + slut. Apporten
sträcks fram mot hunden när
ordet apport har uttalats. När
ordet loss har sagts sträcks
handen fram.
-----------------------------------------5. Sitt. Apport + hit + fot + sitt
+ loss. Slut. Belöning. Apporten
5 m läggs framför hunden.
6. Kvarsittande vid kastad
apport. ”Tjuvstartsträning”.
-----------------------------------------7. Kontroll färdigt moment med
hunden sittande vid sidan.
8. Kommendering av TL.

Moment

Betyg

1. Platsliggande

Koeff. Poäng

Kommentarer

3

2. Tandvisning

1

3. Linförighet

4

4. Läggande

2

5. Inkallande

3

6. Ställande

3

7. Apportering

1

8. Hopp över
hinder

2

9. Helhetsintryck

1

Totalpoäng:

Datum ... / ... ........

13

20

......................................................................
Domare

23

Några sidor ur arbetsplanen ...
SRI Publication AB - Inki&Roland Sjösten
Bokönvägen 13, 372 92 Kallinge
Tel 0457 - 230 09, 0708 - 230 999
Fax 0457 - 230 35
E-post: inki@sripublication.se
Order: order@sripublication.se
Hemsida: www.sripublication.se
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