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BE TE EN D E- O C H P E R S O NL I G H E T SBE SK RI V N IN G H U N D

BPH är en beskrivning vars syfte är att bidra
till ökad kunskap om hundars mentalitet.

Plats för
Den vänder
sig eventuell
såväl till annons
special- och rasklubbar
och uppfödare som vill få en bild av mentaliteten hos de
hundar som ingår i avelsarbetet, som till den enskilda
hundägare som vill lära sig mer om den egna hundens
mentala kapacitet.

Med hjälp av BPH ökar möjligheten att identifiera
de individer som utmärker sig positivt och har de
egenskaper vi vill se hos våra hundar!

Svensk lapphund

MOMENT 1

Främmande person

Materiel och miljö

Start

Inget material används vid detta moment.
Platsen ska vara öppen och väljas så att:
1. beskrivaren kan se hund och testledare

Testledaren klappar händerna 3 gånger för
att väcka hundens uppmärksamhet, lämnar
åskådargruppen och går i riktning 45 grader
ifrån ekipaget, så att avståndet till ekipaget
blir cirka 10 meter.

2. hunden kan se testledaren under 		

momentet

Genomförande
En funktionär bör visa ekipaget till provplatsen och peka ut var ekipaget ska stå vid
testens början. Föraren ska vara informerad
om att vara helt passiv under momentet
och inte släppa fram hunden till testledaren
innan andra direktiv ges. Funktionärer och
åskådare ska befinna sig på anvisad plats när
hunden anländer. Testledaren står bland
åskådarna. Testledaren ska inte vara bekant
med hunden och får inte ha hälsat på hunden
innan provet.
FAS 1 – Möte med främmande person
Hund och förare går ett varv runt publiken
på cirka 1 meters avstånd och ställer sig vid
anvisad plats, cirka 10 meter från beskrivare,
testledare och åskådare. Hundföraren står
stilla, är tyst och passiv tills andra instruktioner ges av testledaren.

Sekvens 1

Testledaren vänder upp mot ekipaget, stannar upp, klappar åter händerna tre gånger
och när testledaren fått ögonkontakt med
hunden går testledaren rakt mot ekipaget.
Blicken ska då vara fäst på hunden. Syftet
med vinkeln är att beskrivaren ska kunna se
såväl hund som testledare under hela sekvensen. Testledaren stannar och ställer sig 5
meter ifrån ekipaget, vänd mot åskådargruppen. Hunden ska hållas i så kort koppel att
den inte når fram till testledaren. Testledaren
är helt passiv och tyst i 10 sekunder.
Sekvens 2

Testledaren går fram till och ställer sig bredvid ekipaget, med kropp och blick vänd mot
åskådargruppen, axel mot axel med föraren.
Ingen ögonkontakt tas med hunden under
förflyttningen. Testledaren är helt passiv och
tyst i 10 sekunder. Blicken ska vara riktad
mot åskådargruppen.
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MOMENT 1 – FRÄMMANDE PERSON

Sekvens 3

Testledaren frågar efter hundens namn och
pratar till/lockar på hunden i 10 sekunder.
Hundens namn används. Testledaren klappar och pratar med hunden. Om hunden
inte vill låta sig klappas ska testledaren inte
tvinga sig på hunden. Om hunden tar kontakt i sista sekunden, hälsa kort.
FAS 2 – Följa främmande person

Testledaren kan nu presentera sig och tala
med föraren om det fortsatta upplägget i
momentet. Testledaren tar över kopplet.
Hund och testledare går iväg mot markeringen och testledaren ska aktivt locka med
sig hunden genom att prata med den och
använda hundens namn. Om hunden inte
vill följa med, ska den inte tvingas. I sådant
fall avbryts momentet! Vill inte hunden låta
sig klappas, ska den inte tvingas.

Hundföraren står stilla, är tyst och passiv,
tills andra instruktioner ges av testledaren.
Sekvens 1

Testledaren tar hunden i kopplet, lockar
hunden till vänster sida. Testledare och
hund förflyttar sig 10 meter från föraren.
Testledaren ska göra 2 ”halvhalter” på väg
bort från föraren. Vid halvhalterna lockar
testledaren på hunden genom att använda
dess namn.
Sekvens 2

Efter 10 meter gör testledaren helt om och
stannar. Genom att locka försöker testledaren få hunden att sätta sig så nära att
testledaren kan klappa hunden utan att flytta
sig. Prata med hunden och var engagerad i
omklappningen.
Försöket ska pågå i 5 sekunder. Vill inte

5m

STOPP 1

STOPP 2

Figur 1 – Främmande person
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Obs! Upplägget får aldrig spegelvändas.
Vid hanteringen i fas 2 ska hunden vara mellan testledare och beskrivare.

6

MOMENT 1 – FRÄMMANDE PERSON

hunden sätta sig (/förstår den inte) ska hunden inte tvingas men testledaren ska ändå
klappa hunden. Därefter blir testledaren
passiv i 5 sekunder och tar ögonkontakt
med beskrivaren innan Sekvens 3.
Sekvens 3

Testledaren och hund promenerar tillbaka
mot föraren men vänder, när hunden är på
cirka 2 meters avstånd från föraren. Testledaren ska locka med rösten och använda
hundens namn för att försöka förmå hunden
att följa med.
Sekvens 4

Testledaren och hund går denna gång iväg
8 meter, utan halvhalter denna gång.
Sekvens 5

FAS 3 – Hanteras av främmande person

Föraren håller i änden av kopplet men ska i
övrigt vara passiv. Testledaren håller i hundens halsband med en hand och hanterar
hunden med den andra. Testledaren ska
undvika att böja sig över hunden t ex genom
att ställa sig på ett knä om hunden är liten.
Sekvens 1

Testledaren stryker hunden längs ena sidan.
Testledaren tar bort handen från hunden och
tar ögonkontakt med beskrivaren.
Sekvens 2

Testledaren lyfter en framtass och håller i
framtassen i 2 sekunder. Testledaren tar bort
handen från hunden och tar ögonkontakt
med beskrivaren.

Efter 10 meter gör testledaren helt om och
stannar. Genom att locka försöker testledaren få hunden att sätta sig så nära att
testledaren kan klappa hunden utan att flytta
sig. Prata med hunden och var engagerad i
omklappningen.

Sekvens 3

Försöket ska pågå i 5 sekunder. Vill inte
hunden sätta sig (/förstår den inte) ska hunden inte tvingas men testledaren ska ändå
klappa hunden. Därefter blir testledaren
passiv i 5 sekunder och tar ögonkontakt
med beskrivaren innan Sekvens 6.

Testledaren tittar på tänderna genom att
använda båda händerna, en i halsbandet
och en för att lyfta på läpparna.

Testledaren tar på en baktass utan att lyfta
den. Testledaren tar bort handen från hunden och tar ögonkontakt med beskrivaren.
Sekvens 4

Sekvens 6

Testledaren och hund återvänder till föraren.
Koppeländen överlämnas till föraren.
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MOMENT 2

Föremålslek

Materiel och miljö
Eget föremål
Valfri leksak som hunden tycker om. Föremålet ska vara kastbart och hunden ska kunna
gripa, utan att riskera att svälja det. Föremål
ska finnas som reserv ifall att föraren har
glömt ta med eget föremål.

FAS 1 – Lek med eget föremål
Testledaren instruerar hundägaren om momentets utförande, bland annat att kastet ska
vara minst 10 meter och att kastriktningen
ska vara mot vändpunkten för promenaderna
i Moment 1, fas 2. Testledaren ställer sig därefter bredvid föraren och förhåller sig tyst och
passiv under resten av genomförande av fas 1.

Standardföremål

Start

Ett spengummi.
Två alternativa storlekar skall finnas:

Föraren håller hunden i halsbandet alternativt har hunden lös och drar ett eget
lekföremål längs marken 4 till 5 gånger för
att väcka hundens intresse för föremålet.

• Ett helt spengummi
(till de större hundarna)
• Ett halvt spengummi
(till de mindre hundarna)
Platsen ska vara öppen och väljas så att
beskrivaren kan se hunden under hela momentet, även gripandet ska kunna ses.

Föraren kastar iväg föremålet. Hunden
ska vara lös. Föremålet ska kastas i anvisad
riktning.
Sekvens 2

Genomförande

Föraren är tyst och passiv i 10 sekunder.

Hund, förare och testledare går till den
markerade platsen, cirka 10 meter från
åskådargruppen.

Föraren tar föremålet och stoppar undan det
i en ficka eller dyligt så att det är osynligt
för hunden.

Hunden ska vara lös, alternativt fäst i en 15
meters lina. Kopplet som tagit av får inte
ligga på marken.
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Sekvens 1

FAS 2 – Lek med standardföremål
Testledaren hämtar ett standardiserat lekföremål och räcker över det till hundägaren.

MOMENT 2 – FÖREMÅLSLEK

Testledaren instruerar hundägaren om momentets utförande, vilket är detsamma som
i fas 1, ställer sig därefter bredvid föraren
och förhåller sig tyst passiv under resten av
genomförande av fas 2.

Sekvens 1

Fasen genomförs enligt anvisningarna i fas 1.

Testledaren försöker locka hunden till dragkamp. Om det behövs rör sig testledaren
bakåt samtidigt som föremålet dras längs
marken vid sidan av testledaren. Testledaren
är aktiv i dragkampen under 10 sekunder.

FAS 3 – Lek med främmande person
och standardföremål
Föraren håller hunden i halsbandet och har
standardföremålet i handen.
Start

Testledaren tar standardföremålet från
föraren. Kastar upp föremålet i luften 3
gånger framför förare och hund. Testledaren
avlägsnar sig 10 meter (backande), stannar,
lockar med röst och föremål genom att dra
det vid sidan längs marken.

Testledaren anvisar föraren att släppa
hunden.
Sekvens 2

Sekvens 3

Testledaren är passiv i dragkampen men
håller fast föremålet i 10 sekunder.
Sekvens 4

Testledaren släpper föremålet och blir helt
passiv i 10 sekunder. Föraren ska också vara
helt passiv under denna tid.
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MOMENT 3

Matintresse

Materiel och miljö
• Valfritt medtaget hundgodis, 3 bitar samt
av testens funktionärer tillhandahållet
godis, 3 korvslantar av varmkorv, cirka 1
cm långa. Mindre bitar för små hundar.
• En cementplatta, 40 gånger 40 cm.
• Tre plastburkar med tillhörande lock som
går att skruva fast.
Burklocken fästs i plattan och plattan
placeras så att det är en öppen yta bakom.
Platsen ska vara öppen och väljas så att
beskrivaren kan se hunden under hela
momentet.
Locken ska rengöras genom att spolas av
med vatten mellan varje hund.

Genomförande
Åskådaregruppen anvisas till en plats minst
10 meter från plattan med godisburkar.
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Testledaren går fram till hunden, visar
hunden godiset, ställer sig bakom burkarna
med sidan emot och lägger två godbitar i
varje lock, en medhavd bit och en BPHkorv. Testledaren är vänd med sidan mot
ekipaget utan att ta kontakt med hunden
medan godbitarna läggs i. Burklocket till
burk 1 behålls helt öppet, burk 2 placeras
på lock 2 med öppningen uppåt och burk
3 skruvas fast på lock 3.
Testledaren går tillbaka till ekipaget utan
att titta på hunden, visar hunden händerna
och ställer sig i jämnhöjd med föraren på ett
sådant sätt att beskrivaren kan se om hunden
tittar på förare eller testledare.
Testledaren ber föraren omgående släppa
hunden och startar samtidigt klockan.
Om hunden förblir sittande säger föraren
varsågod eller liknande och håller sig därefter
passiv i 60 sekunder.

Hunden ska vara lös under momentet,
alternativt fäst i en 15 meters lina.

Testledaren meddelar när 30 sekunder har
gått och efter ytterligare 30 sekunder är
momentet slut.

Hund och förare går till anvisad plats, cirka
4 meter från burkarna och föraren håller
hunden i halsbandet.

Testledaren eller föraren går fram och öppnar burkarna så att hunden kan äta upp
godbitarna.

MOMENT 4

Visuell överraskning

Materiel och miljö
En silhuett av en persons överkropp, se Mate-

rielbeskrivning BPH.

Platsen ska väljas så att beskrivaren kan se
hunden under momentet och att hunden
ges möjlighet att fly utan risk att skada sig.
Hund och förare ska lätt kunna passera.
Vid avreaktion är det viktigt att vägen som
ekipaget ska passera är fri och jämn samt
markerad vid början och slut, dvs 10 meter
före och efter. I höjd med halvfiguren, 1,5
meter ifrån båda sidorna ska det finnas, för
beskrivaren, synliga markeringar som visar
hur mycket hunden rör sig i sidled.

Genomförande
Åskådaregruppen anvisas till en plats minst
10 meter från den sträcka som ekipaget
kommer att förflytta sig.
Föraren (och testledare på höger sida om
föraren) går i rask promenadtakt med hunden på vänster sida i förkortat koppel, som
endast hindrar hunden att vika av i sidled
från provplatsen. Om hunden stannar och
nosar eller går bakom föraren innan halvfiguren rests upp, går ekipaget tillbaka till
startplatsen och får påbörja sin promenad
mot överraskningen på nytt.

Halvfiguren reses upp 3 meter framför hunden av funktionär eller beskrivare. Föraren
släpper kopplet och föraren (och testledaren)
stannar omedelbart.
FAS 1 – Initial reaktion
(då halvfiguren far upp)
Förare (och testledare) rör sig i riktning
rakt mot halvfiguren. När halvfiguren far
upp släpps hundens koppel och förare
(och testledare) stannar. Testledaren startar
klockan då halvfiguren reses.
FAS 2 – Kontakt med halvfiguren
Testledare och beskrivare kommunicerar om
när hunden har kontakt med halvfiguren.
Förare (och testledare) står passiva vända mot
halvfiguren i 30 sekunder.
Förare (och testledare) går fram till halvfiguren och står passiv(a), vända mot halvfiguren,
i 15 sekunder.
Förare (och testledare) sätter sig på huk,
fortfarande vända mot halvfiguren och
lockar på hunden i 15 sekunder. Testledaren
stöttar föraren i lockandet om så behövs/det
är till fördel för hunden. Har inte hunden
kommit fram meddelar testledaren att tiden är ute. Försöken att förmå hunden att
komma fram till halvfiguren fortsätter tills
situationen är löst.
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MOMENT 4 – VISUELL ÖVERRASKNING

Kontroll

Förare (och testledare) står kvar vid halvfiguren och stöttar hunden tills den har fått
kontroll över situation. Får inte hunden kontroll över situationen avbryts beskrivningen.
FAS 3 – Promenad förbi halvfiguren
Passage 1 och 2

10 meter bort och gå tillbaka till utgångspunkten. Hunden hålls i långt koppel.
Föraren uppmanas att gå på i rask takt, utan
att låta hunden stanna för att nosa, kissa etc.
Hundens koppel ska vara långt så att den
kan röra sig relativt fritt.
Testledaren står kvar vid startpunkten när
ekipaget går promenaden.

Förare (och testledare) och hund går tillbaka till utgångspunkten 10 meter framför
halvfiguren.

Passage 3 och 4

Testledaren visar föraren på en markerad
punkt 10 meter bakom halvfiguren och
anvisar föraren att gå innanför markeringar
i höjd med halvfiguren, runda markeringen

Promenaden enligt ovan upprepas om
hunden inte återbildat sitt ursprungliga
känsloläge.

Promenaden enligt ovan upprepas.

Nyttig information hittar du på

www.skk.se/bph
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SÄRSKILDA REGLER FÖR BPH - BETEENDE- OCH PERSONLIGHETSBESKRIVNING

MOMENT 5

Skrammel

Materiel och miljö
En trumma fylld med kättingar roteras så ett
skramlande ljud kan pågå i cirka 3 sekunder
när trumman roteras.
Platsen ska väljas så att beskrivaren kan se
hunden under momentet och att hunden
ges möjlighet att fly utan risk att skada sig.
Hund och förare ska lätt kunna passera.
Ljudkällan ska placeras öppet.
Vid avreaktion är det viktigt att vägen som
ekipaget ska passera är fri och jämn samt
markerad med snitslar eller dyl. vid början
och slut, dvs 10 meter före och efter. I höjd
med skramlet, 1,5 meter ifrån båda sidorna,
ska det finnas för beskrivaren synliga markeringar som visar hur mycket hunden rör
sig i sidled.

Genomförande
Åskådargruppen anvisas till en plats minst 10
meter från den sträcka som ekipaget kommer
att förflytta sig.
Föraren (och testledaren) går med hunden i
förkortat koppel, som endast hindrar hunden att vika av i sidled från provplatsen. Om
hunden stannar och nosar eller går bakom
föraren innan ljudkällan låter, kallas ekipaget

tillbaka till startplatsen och får påbörja sin
promenad på nytt.
Ljudgivningen påbörjas 3 meter framför
hunden och ljudet ska pågå i 3 sekunder
FAS 1 – Initial reaktion
Förare (och testledare) rör sig i riktning rakt
mot ljudkällan. När den börjar låta släpps
hundens koppel och förare (och testledare)
stannar.
FAS 2 – Kontakt med ljudkällan
Testledare och beskrivare måste kommunicera om när hunden har kontakt med
ljudkällan.
Förare (och testledare) står passiva vända
mot ljudkällan i 30 sekunder.
Förare (och testledare) går fram till ljudkällan och står passiv(a) i 15 sekunder.
Förare (och testledare) sätter sig på huk,
fortfarande vända mot ljudkällan och lockar
på hunden i 15 sekunder. Testledaren stöttar
föraren i lockandet om så behövs/det är till
fördel för hunden. Har inte hunden kommit fram meddelar testledaren att tiden är
ute. Försöken att förmå hunden att komma
fram till ljudkällan fortsätter tills situationen
är löst.
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MOMENT 5 – SKRAMMEL

Kontroll

bort och gå tillbaka till utgångspunkten.

Förare (och testledare) står kvar vid ljudkällan och stöttar hunden tills den har fått
kontroll över situation. Får inte hunden
kontroll avbryts beskrivningen.

Föraren uppmanas att gå på i rask takt, utan
att låta hunden stanna för att nosa, kissa etc.
Hundens koppel ska vara långt så att den
kan röra sig relativt fritt.

FAS 3 – Promenad förbi ljudkällan

Testledaren står kvar vid startpunkten när
ekipaget går promenaden.

Passage 1 och 2

Förare (och testledare) och hund går tillbaka till utgångspunkten 10 meter framför
ljudkällan.
Testledaren visar föraren en markerad punkt
10 meter bakom skramlet och anvisar föraren att gå innanför markeringar i höjd med
ljudkällan, runda markeringen 10 meter
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Passage 3 och 4

Promenaden enligt ovan upprepas.
Promenaden enligt ovan upprepas om
hunden inte återbildat sitt ursprungliga
känsloläge.

MOMENT 6

Närmande person

Materiel och miljö

Genomförande

En person klädd i mörka glasögon, bredbrättad hatt samt med en rock som slutar strax
ovanför marken.

Åskådargruppen anvisas till en plats minst
10 meter från ekipagets startplats och den
sträcka som den närmande personen kommer att förflytta sig.

Ett 4 meter långt koppel som tillhandahålls
av testledaren. Kopplet sätts på av ägaren
innan startpunkten nås.
Momentet ska förläggas till delvis öppen
och plan terräng så att hunden verkligen ser
personen (kontrasterar mot bakgrunden).

Föraren och hunden visas till en plats 25
meter från figurantens startplats. Testledaren
tar över kopplet från föraren och ställer sig
på lämplig sida, brevid föraren.
Testledaren meddelar högt ”fas 1, sekvens 1”
och så vidare, fram till och med maximalt
”fas 2, sekvens 5”.

Figur 2 – Närmande person
3,5 m

SEKVENS 3

SEKVENS 2

STOPP 1

3,5 m

STOPP 2

3,5 m

STOPP 3

F

STOPP 5
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STOPP 6

TL
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6-7m

SEKVENS 1

10 m
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B
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P U B LI K
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MOMENT 6 – NÄRMANDE PERSON

Momentet avbryts om hunden flyr bakåt
mer än kopplets längd, varvid kopplet släpps
omedelbart.
FAS 1 – Från att figuranten klappar vandring mot hund - vändning
Föraren instrueras att placera hunden vid
sidan vid momentets början. Föraren är helt
passiv och tyst tills andra instruktioner ges.
Testledaren startar momentet genom att
ropa ”Börja”.
Figuranten väntar 5 sekunder och därefter
börjar momentet enligt sekvens 1.
Testledaren släpper ut kopplet i den mån
hunden vill flytta sig och försöker att mjukt
parera eventuella ryck för att undvika att
hunden kan uppleva det som en korrigering
om den strävar framåt.
Sekvens 1

Figuranten klappar händerna, 3 tydliga
klappar, kliver fram från sitt gömsle, klappar därefter åter händerna 3 gånger och blir
stående i 5 sekunder (Stopp 1).
Figuranten rör sig framåt en uppmätt sträcka
på 3,5 meter och står stilla i 5 sekunder
(Stopp 2).
Sekvens 2

Figuranten rör sig framåt en uppmätt sträcka
på 3,5 meter och står still i 5 sekunder
(Stopp 3).
Detta upprepas en gång (Stopp 4).
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Sekvens 3

Figuranten rör sig åter framåt en uppmätt
sträcka på 3,5 meter och står still i 5 sekunder (Stopp 5).
Detta upprepas en gång (Stopp 6) och efter
sista 5 sekunderspausen, cirka 6-7 meter från
föraren, vänder sig figuranten om och blir
stående med ryggen åt ekipaget.
Totalt rör sig figuranten 5 delsträckor med
sex stopp och testledaren talar om var figuranten befinner sig genom att säga ”Sekvens
2” när figuranten börjat promenaden efter
stopp 2 och därefter säga ”Sekvens 3” när
figuranten påbörjat promenaden efter
stopp 4.
FAS 2 – Från att hunden släpps
Testledaren släpper hunden efter att figuranten vänt sig om. Om hunden går fram
till figuranten innan föraren är framme
berömmer figuranten lugnt hunden med
ett par ord (t.ex. ”duktig hund”) och blir
därefter passiv till förare (och testledare)
hunnit fram.
Figuranten ska inte sträcka fram armarna för
att locka på hunden, utan hunden ska vara
intill figuranten, innan figuranten sträcker
fram armarna.
Fas 2 tydliggörs i tabellen på nästa sida.

MOMENT 6 – NÄRMANDE PERSON

Beskrivning av Fas 2
Kolumn A
Om hunden inte går fram
Sekvens 1 + 2
(0 – 30 sekunder)

Testledaren släpper kopplet. Föraren
står tyst, passiv och vänd mot
figuranten i 30 sekunder. Testledaren
talar om när det gått 15 sekunder och
30 sekunder.

Kolumn B
Om hunden går fram
Testledaren släpper kopplet.
Förare (och testledare) står tysta och
passiva vända mot figuranten tills
hunden är framme hos figuranten.

Kommer hunden fram till figuranten
inom 30 sekunder fortsätt med anvisningarna i kolumn B, sekvens 3.
Sekvens 3

Förare (och testledare) går fram till
figuranten och förblir passiva i 15
sekunder. Föraren går något framför
testledaren.

Figuranten berömmer hunden med
ett par ord (t.ex. ”Duktig hund”) och
blir därefter passiv.

Förare (och testledare) går fram till
figuranten. Testledaren ställer sig 2
Kommer hunden fram inom 15
sekunder fortsätt med anvisningarna i meter vid sidan av ekipaget, utan att
skymma sikten för beskrivaren och
kolumn B, sekvens 5.
står där under resten av momentet.
Sekvens 4

Föraren står upp och lockar/pratar
med hunden i 15 sekunder.
Kommer hunden fram till figuranten
inom 15 sekunder, berömmer föraren
hunden, och anvisningarna fortsätter
i kolumn B, sekvens 5.

Sekvens 5

Enbart figuranten lockar/pratar med
hunden i 15 sekunder. Föraren är tyst
och stilla.

Enbart figuranten pratar med hunden.

Figuranten klappar hunden och
pratar med hunden i 15 sekunder
Kommer hunden fram inom 15
sekunder fortsätt med anvisningarna i (inklusive ev. lockande). Hunden ska
lockas alldeles intill figuranten innan
kolumn B, sekvens 5.		
klappandet påbörjas. Observera att
figuranten inte ska böja sig framåt
Testledaren tar av figuranten glasööver hunden. För att nå alla storlekar
gon och hatt. Figuranten tar av sig
på hundar böjer figuranten på knäna
rocken, lämnar den på marken och
istället.
går under tystnad 5 meter åt sidan.
Testledaren tar av figuranten glasögon
och hatt.
Fortsättning nästa sida
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Sekvens 6

Figuranten sätter sig på huk med
sidan mot hunden och lockar hunden
till den nya platsen. Platsen och positionen bör väljas så att beskrivaren
kan följa händelserna.

Figuranten sätter sig på huk alternativt står med sidan mot hunden och
lockar hunden till den nya platsen.
Platsen och positionen bör väljas så
att beskrivaren kan följa händelserna.

Figuranten pratar med och klappar
om hunden när den kommit fram.
Observera att figuranten inte ska böja
sig framåt över hunden. För att nå
alla storlekar på hundar böjer figuranten på knäna istället.

Figuranten pratar med och klappar
om hunden när den kommit fram.
Observera att figuranten inte ska böja
sig framåt över hunden. För att nå
alla storlekar på hundar böjer figuranten på knäna istället.

Lockandet och/eller klappandet pågår Lockandet och/ eller klappandet
pågår i 15 sekunder.
i 15 sekunder.
Momentet är slut, oavsett om hunden Momentet är slut, oavsett om hunden
kommit fram eller ej.
kommit fram eller ej.
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MOMENT 7

Underlag

Materiel och miljö

FAS 1 – Underlag 1

Plasttak 1 och 2
Plasttak, 3,0 meter långt och 1,0 meter brett.

Sekvens 1

Genomförande
Åskådaregruppen anvisas till en plats minst
10 meter från ekipagets startplats och den
sträcka som ekipaget kommer att förflytta sig.
Föraren uppmanas att hålla hunden i så
kort koppel att den kan styras till mitten av
underlaget. Testledaren följer med bredvid
ekipaget men ska inte gå på underlaget.
Stannar hunden under promenaden
uppmanas föraren att:
1. Locka på hunden
2. Dra i kopplet, dock inte mer än att

hunden kan stå kvar om den vill det.

3. Släppa efter på kopplet, vänta 5 sekunder,

börja om från punkt 1.

Testledaren stannar också, något framför
ekipaget, fortfarande vänd mot markeringen
3 meter från underlaget. Kan inte hunden
förmås att fortsätta promenaden inom 30
sekunder, alternativt om hunden försöker
fly, avbryts sekvensen och testen går vidare
till nästa fas.

Ekipaget (och testledaren) startar en promenad cirka 3 meter framför underlaget.
Förare och hund går upp på underlaget.
Testledaren går bredvid.
Sekvens 2

Ekipaget passerar över.
Sekvens 3

Ekipaget (och testledaren) vänder. Testledaren tar ögonkontakt med beskrivaren. Förare
och hund går åter upp på underlaget. Testledaren går på samma sida om underlaget
som vid första promenaden.
Sekvens 4

Ekipaget passerar över underlaget och momentet är slut vid startpunkten.
FAS 1 – Underlag 2
Genomföres i enlighet med underlag 1.
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MOMENT 8

Skott

Materiel och miljö
• 9 mm startpistol med 2 skott.

Genomförande
Två markeringar 15 meter ifrån varandra.
En skytt står fullt synlig 50 meter rakt ut
från mitten på sträckan, inte i medvind i
förhållande till ekipaget, så att hunden inte
störs av krutrök från revolvern, se Figur 3.
Åskådaregruppen anvisas till en plats minst
10 meter från ekipagets startplats och den
sträcka som ekipaget kommer att förflytta
sig.
Testledaren och beskrivare är placerade med
publiken.
Förare och hund ställer upp vid markering
nr. 1.
Momentet avbryts om hunden visar stark
rädsla vid första skottet.
Testledare eller beskrivare styr skytten.
Sekvens 1 – Skott nr. 1
Ekipaget ställer upp vid markering 1 med
hunden på vänster sida. Ekipaget står stilla
i 5 sekunder. Därefter går ekipaget mot markering 2 och på halva sträckan, 7,5 meter,
avlossas skott nr.1. Kopplet skall vara löst
hängande i den mån det går.
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Sekvens 2 – Tiden mellan skott nr.1
och skott nr. 2
Förare och hund stannar ej utan fortsätter
att gå mot markering 2 där de stannar och
vänder helt om mot markering 1 och blir
stillastående i 15 sekunder. Kopplet skall
vara löst hängande i den mån det går.
Sekvens 3 – Skott nr. 2
Skott nr 2 avlossas. Förare och hund förblir
stillastående vid markering 2 i ytterligare 10
sekunder. Kopplet skall vara löst hängande
i den mån det går.
Sekvens 4 – Tiden efter skott nr. 2
När ekipaget återvänder till markering 1,
vänder om, och blir åter stillastående i 10
sekunder.
Sekvens 5 – Tid till kontroll alternativt tid
till aktivitetskontroll
Om hunden visar osäkerhet alternativt förhöjt intresse/aktivitet vidtas lämplig åtgärd
så att hunden återgår till neutralt tillstånd.

MOMENT 8 – SKOTT

Figur 3 – Skott
Vindriktning

50 m
15 m
SKYTT

TL

PUBLI K

X

H F
10 m
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Noteringar
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Noteringar
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