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Maribo Civile Hundeførerforening 

          D-klassen kort fortalt 
Yderligere informationer findes i det fulde 

konkurrenceprogram for D-klassen. 

 

 

 

 

1. Lineføring 
Hundeføreren udfører øvelsen selvstændigt.  

Efter tegn fra dommeren gør hundeføreren klar 

på det anviste startsted med hunden på plads og 

i line. Hundeføreren starter øvelsen efter en kort 

pause. Hunden skal villigt følge hundeførerens 

venstre side i øvelsens momenter, så hundens 

skulder er ud for hundeførerens venstre knæ. 

Hunden skal uden kommando sætte sig, så snart 

hundeføreren står stille. Øvelsen udføres som vist på skitsen. Øvelsen startes med 

hunden på plads og i line. 

 D-Klassen   

Øvelse   Koef.  Point  

1. Lineføring   10 x 2,0  20 

2. Stå             10 x 1,0  10 

3. Sid             10 x 1,0 10  

4. Dæk          10 x 1,0  10 

5. Indkald  10 x 1,0 10 

6. Spring   10 x 2,0  20 

7. Frit søg:       

   Søg   10 x 2,0  20  

   Genstand   10 x 1,0  10  

       

I alt     110 
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Linen skal holdes i utvungen stilling, med en eller to hænder. 

2. STÅ   

Efter klarstilling og en kort pause              start                              stå                                       vent 

går hundeføreren med hunden på 

plads frem til en anvist markering, 

hvor kommandoen afgives. 

Derefter går hundeføreren frem til 

en anvist markering og stiller sig 

med front mod hunden, i 10 sek. Efter tegn fra dommeren går hundeføreren 

tilbage og stiller sig ved hundens højre side.  

Efter en kort pause, kommanderes hunden på plads. 

Det er tilladt kortvarigt at standse op, når kommando stå gives, men hunden må 

ikke berøres. Det er tilladt at anvende kommando ved start. 

Hunden skal stå i 10 sek. Efter hundeføreren har gjort holdt. 

3. SID  

Efter klarstilling og en kort pause              start                              sid                                       vent 

går hundeføreren med hunden på 

plads frem til en anvist markering, 

hvor kommandoen afgives. 

Derefter går hundeføreren frem til 

en anvist markering og stiller sig 

med front mod hunden. Efter tegn fra dommeren går hundeføreren tilbage og 

stiller sig ved hundens højre side. 

Det er tilladt kortvarigt at standse op, når kommando sid gives, men hunden må 

ikke berøres. Det er tilladt at anvende kommando ved start. 

Hunden skal sidde i 10 sek. Efter hundeføre har gjort holdt. 

4. DÆK  

Efter klarstilling og en kort pause                  start                                                                          vent 

kommanderer hundeføreren 

hunden i ”dæk”. Derefter går 

hundeføreren frem til en anvist 
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markering og stiller sig med front mod hunden. 

Efter tegn fra dommeren går hundeføreren tilbage og stiller sig ved hundens højre 

side.  

Hunden skal ligge i 20 sekunder, efter at hundeføreren har gjort holdt. 

5. INDKALD 

Efter klarstilling og en kort pause                  start                                                                         indkald 

tager handleren fat i hundens 

halsbånd, når hunden er i ro går 

hundeføreren frem til en anvist 

markering og stiller sig med front 

mod hunden. Efter tegn fra 

dommeren kalder hundeføreren hunden til sig, hunden skal uden kommando 

sætte sig tæt ved og lige foran hundeføreren. 

Det er tilladt at benytte egen handler, som hunden er bekendt med. 

6. SPRING  

Efter tegn fra dommeren indtager hundeføreren klarstilling på den anviste side. 

Afstand til springbræt efter hundeførerens valg. Hundeføreren må ikke flytte sig 

under øvelsen. Hunden skal springe over brættet, og tilbage igen. Efter 

tilbagespring skal hunden uden kommando sætte sig tæt ved og lige foran 

hundeføreren.  

7. FRIT SØG  

Hundeføreren må ikke betræde feltet, hverken før eller under øvelsen. 

Hundeføreren udfører øvelsen selvstændigt. Efter en kort pause i klarstilling 

sender hundeføreren med kommando og/eller armbevægelse hunden ind i feltet. 

Hundeføreren skal vise, at hunden selvstændigt kan gennemsøge området og 

finde og opsamle den udlagte genstand. 

Hundeføreren må gå på alle 4 sider af feltet. 

Det er tilladt at medbringe egen genstand, som skal godkendes inden 

konkurrencens start. 

Feltstørrelse 15x15 skridt. 


