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Hundhjälpen i Uppland 

NAMN:   STARTNUMMER: 

Varje moment kan ge max 20 poäng. Poängavdrag listas under respektive moment. Alla typer av korrigeringar 

både verbala och muntliga ger 10 poängs avdrag, t ex koppelryck, arg röst i syfte att hindra felbeteende etc. 

Verbalt beröm och en positiv anda är mycket tillåtet och kan ge extra poäng. 

Maxpoäng för tävlingen är 120 poäng. 

 

Koppelhyfs. Hund i koppel 
Ta sig fram längs en bana med diverse övningar. Exempelvis gå slalom, bära bricka, gå på olika underlag. Start 

vid konerna. Upprepade signaler tillåtna. Hunden ska gå med slakt koppel.  

 

Poäng: 

-slakt koppel hela promenaden: 10 poäng 

Slakt koppel mellan moment: 2 poäng 

Alla moment klarade: 10 poäng 

Per moment klarade: 2 poäng 

 

Poängavdrag: 

-nos i backen eller annan ”oföljsamhet”-1 poäng/gång 

 

Vara kvar 

H sitter/ligger/står kvar när F går iväg ca 15 meter och vattnar en blomma med 2 L vatten. Efter vattning kallas 

hunden in. 

 

Poäng:  

-Helt felfritt dvs, ett kommando för att sitta och ett kommando för att kalla in: 20 poäng 

 

Poängavdrag: 

-(Verbal och visuell signal) eller upprepad signal -2 poäng/gång 

-ej kvar på angiven plats -10 poäng 

-kommer ej på inkallning: -5 poäng 

 

Inkallning  
Lämna H sittande, liggande eller stående. F går iväg 10 m. På TL uppmaning kalla in trots störning (fotbollsspel 

på angränsande plan). 

 

Poäng: 

Hund kommer direkt på kommando utan att först springa mot störning: 20 poäng  

- kommer inom 10 sekunder efter att inkallningssignal getts: 15 poäng 

- kommer inom 11-20 sekunder efter att inkallningssignal getts: 10 poäng 

- Kommer inom 30 sekunder efter att inkallningssignal getts: 5 poäng 

  

Poängavdrag: 

-dubbelkommando (Verbal och visuell signal) eller upprepad signal-2 poäng/gång 

-ej kvar på angiven plats -10 poäng 

 

Följsamhet, hund okopplad 
H okopplad. F och H går följsamhet en kringelikrok bana. F bär på en kasse. Banan dirigeras med 

rallylydnadsskyltar (som gås igenom innan tävling). 

 

Poäng: 

Följsamhet hela banan: 20 poäng 

 

Poängavdrag: 

Nosar: -1poäng per gång 

Bakbenen före F: -2 poäng/gång 

H går bakom F: -2 poäng/gång 

Sätter sig: -5 poäng 
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Hälsa på domaren 

F och H går fram till domaren med hunden okopplad. F säger Hej Hej till domaren och stannar tills domaren ber 

ekipaget att återgå. 1 min. 

 

Poäng: 

H ointresserad i domaren: 20 poäng 

 

Poängavdrag: 

H går eller springer fram till domaren: -2 poäng/gång 

H hoppar upp på domaren: -5 poäng/gång. 

H lämnar F: -5 poäng/gång. 

  

 

Övrigt 

 

Alla raser och blandraser är välkomna att delta men minimiålder är 6 månader. 

Momenten i KM i är; 

Koppelgående (kort eller långt koppelgående) 

Följsamhet utan koppel 

Stadga 

Inkallning 

Stilla vid förare 

Passivitet 

 

En domare och en tävlingsledare är på plan tillsammans med det tävlande ekipaget. Domarens beslut kan ej 

överklagas. 

Inför varje klass görs en demonstration med hund hur momenten går till 

Ett ekipage på plan åt gången. 

Föraren får belöna efter varje genomfört moment samt mellan momenten. Verbalt beröm är tillåtet under hela 

tävlingstiden. 

Varje moment annonseras innan av tävlingsledaren. 

Publik endast tillåten på angivna platser när ett ekipage är på planen. 

 

Poäng: 

Max 20 poäng kan erhållas per moment 

Upp till ytterligare 20 poäng kan erhållas för positiv anda och fin kontakt. 

 

 

 

Lycka till! 


