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STOP - Sit foran - hund Venstre rundt - STOP. Teamet stopper og hunden sætter sig.
Derefter kalder føreren hunden ind foran sig hvor hunden sætter 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 sidder i pladsposition går teamet
atter fremad. Føreren må ikke flytte sig for at hjælpe hunden under øvelsen. Stationær
øvelse.
Slalom med rundtur. Indgangen til slalom er med den første kegle på
hundens/førerens venstre side. Teamet skal færdiggøre hele øvelsen ved at passere
den sidste kegle.
STOP - Dæk. Føreren stopper og hunden sætter sig i pladspositionen. Herefter dirigeres
hunden i dæk efterfulgt af en kommando til at fortsætte fremad fra dækpositionen.
Stationær øvelse.
Send over spring. Efter skiltet og direkte fra pladspositionen dirigeres hunden over
springet, mens føreren fortsætter fremad uden opstandsning, afventning eller stop. Efter
at hunden har sprunget i den rigtige retning, fortsætter teamet til den næste øvelse med
hunden i pladsposition.
270° venstre rundt. Teamet drejer 270° venstre rundt, til førerens venstre side.
Drejningen skal foregå som en meget lille cirkel foran skiltet. Hunden må ikke sætte sig.
Cirkel i gang rundt om fører. Før skiltet passeres og med hunden i pladspositionen
dirigeres hunden til at gå en gang rundt om føreren, og komme tilbage i plads positionen
mens føreren fortsætter sin gang fremad uden stop.
To tyskervendinger. 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 og
uden stop.
Tulipan. Foran skiltet ændrer teamet retning ved at dreje ind mod hinanden og fortsætte i
modsat retning således at hunden bytter side fra venstre til højre eller omvendt. Dette skal
ske samtidigt, i en flydende bevægelse og uden stop. I øvedeklassen og ekspertklassen
skal to sideskift følge umiddelbart efter hinanden. I Championklassen kan der højrehandles 3
øvelser før næste sideskift.
Synkron venstre om. Foran skiltet ændrer teamet retning 180° rundt mod venstre således
at hunden bytter side fra venstre til højre eller omvendt. Dette skal ske samtidigt, i en
flydende bevægelse og uden stop. I øvedeklassen og ekspertklassen skal to sideskift følge
umiddelbart efter hinanden. I Championklassen kan der højrehandles 3 øvelser før næste
sideskift.

34 8-tal. Teamet skal gå et helt 8-tal, hvorved de passerer centrum 3 gange.
Langsom gang. Teamet skal synligt sænke farten. I begynderklassen skal næste øvelse
12 være Almindelig gang, Løb eller Mål. I de øvrige klasser kan øvelserne 3 til 11 udføres før
hastigheden igen ændres til Almindelig gang.
360° til Venstre. Teamet drejer 360° til førerens venstre side. Cirklen skal være så lille
11
som mulig og foretages før skiltet passeres. Hunden må ikke sætte sig.
Almindelig gang. Teamet skal synligt ændre farten og fortsætte fremad i en naturlig,
14*
rask gangart.
STOP - Højre om - 1 skridt - Kald på plads - STOP. Teamet stopper og hunden sætter
sig. Hunden dirigeres til at blive siddende mens føreren drejer til højre og derefter tager
44
et skridt i den nye retning og stopper. Hunden, der kaldes på plads, skal gå til
pladspositionen og sætte sig hvorefter teamet fortsætter til næste øvelse. Stationær øvelse.
2 skridt baglæns - hunden bakker. Under fri ved fod skifter føreren retning ved at
62 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.

