
Lydighetscup på begynnernivå! 

Med utgangspunkt i NKK sitt offisielle lydighetsprogram vil det bli arrangert 4 cupkvelder i løpet 

av 2017 i klassene rekrutt, klasse 1, klasse 2, klasse 3 og FCI 3. Man velger selv hvilken klasse 

man stiller i, uavhengig av eventuelt opprykk på offisiell prøve. Man kan ikke bytte klasse 

underveis. Om man er usikker på noen øvelser så er det lov å stå over dem. De to beste 

resultatene teller til slutt. Diplom til alle deltakere og premiering til de tre beste i hver klasse på 

klubbens julekaffe. Åpent for alle klubbens medlemmer, og alle raser/blandinger. 

Startavgift: 150 kroner per ekvipasje. 50 kroner fom andre hund og fom fjerde går gratis. 

Kontant betaling første kveld. 

Når og hvor: 

På klubbens bane på Eide, Levanger.  

Tid: Etter miljøtrening 

- 30.mai 

- 13.juni 

- 05.september 

- 26.september 

(med forbehold om endringer) 

Kveldene vil bli annonsert på klubbens FB-side. 

Rekruttklasse: 

Denne klassen vil være for ferske hunder og førere. Også valper over 6 mnd kan starte. I denne 

klassen er det obligatorisk og belønne mellom øvelsene, og er man flink til dette vil det gi positivt 

utslag i helhetsinntrykket. Flere av øvelsene starter i utgangsstilling. Med dette menes at hunden 

sitter ved siden av førers venstre ben, vendt i samme retning som fører. I lineføringen vil det være 

mulighet for å belønne hunden underveis i øvelsen. 

Dobbelkommandoer/hjelpere er lov, men om føringen blir støyete/masete så vil dette gi trekk i 

karakteren. Fører vil bli kommandert av dommer hele veien. 

Karakter er fra 5 til 10, hvor 5 er godkjent øvelse og 10 er en sterk presentasjon uten feil. 

Underkjent øvelse gir 0. Man kan få maks 10 poeng i hver øvelse. Unntaket her er 

helhetsinntrykket og enkeltdekk, som skal ganges med 4. 

Øvelsene i Rekruttklassen: 

Enkeltdekk 1 minutt. Koeffisient 4.maks poengsum 40. 

Øvelsen starter med hunden i dekk, og fører ved siden av den. Fører får beskjed om å 

kommandere bli og forlate hunden. Avstand mellom hund og fører skal være mellom 2 og 5 



meter fra hunden, valgfritt fra førers side. Øvelsen er ferdig når minuttet har gått. Tiden starter 

når fører har forlatt hunden. Reiser hunden seg før halve tiden er gått underkjennes øvelsen, det 

samme om den forlater plassen. Reiser den seg uten å forlate plassen før tiden er ute, men etter at 

halve tiden er gått skal det maksimalt gis 8 poeng (forskjellen her går på hvor lang tid som 

gjenstår). For godkjent karakter skal hunden ikke forlate plassen, og ikke reise seg før halve tiden 

er gått. 

Tilgjengelighet. Maks poengsum 10 poeng. 

Hunden sitter i utgangsstilling. Dommer hilser på fører, og skal deretter ta en kjapp sjekk av 

tenner. Telling av tenner er ikke nødvendig i denne klassen. Karakter settes etter hvor villig 

hunden lar seg sjekke, og hvor rolig den forholder seg når dommer hilser på fører. Lar hunden 

seg ikke sjekke pga usikkerhet/aggressivitet gis det 0 i denne øvelsen. 

Lineføring. Maks poengsum 10. 

Starter med hunden i utgangsstilling. Hund og fører kommanderes deretter en kort strekke, hvor 

de skal ha vært innom venstrevending og høyrevending underveis. Det vil ikke være en lang 

strekke, og holdt kun når øvelsen er slutt. Karakter gis etter hvor bra hunden følger fører. Trekker 

hunden i båndet hele veien underkjennes øvelsen. Går hunden mer enn en meter bak eller foran 

fører underkjennes øvelsen. Noe uryddighet tillates, men skal gjenspeiles i karakteren. 

Dekk fra utgangsstilling. Maks poengsum 10. 

Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling. Hunden kommanderes i dekk, og fører går ca 3 

meter fra, og gjør helt om og stopper. Øvelsen er slutt når fører ser i retning av hunden. Øvelsen 

bedømmes etter hvor raskt hunden dekker, og at den blir liggende til øvelsens slutt. En hund som 

villig dekker ned, men forlater dekken når fører har snudd seg får godkjent, men skal maksimalt 

ha 8 poeng. For godkjent karakter kreves at hunden ligger til fører har gått over halve avstanden. 

Stå under marsj. Maks poengsum 10. 

Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling. Ved kommando fra dommer tas hunden med i 

lineføring og fører kommanderer stå ved anvist sted. Øvelsen er slutt når fører har gjort helt om 

og holdt 5 meter unna hunden. Flytter hunden seg over halve avstanden mellom hund og fører 

underkjennes øvelsen, for full pott kreves fin stopp og ingen forflytninger. Øvelsen bedømmes 

etter hvor raskt hunden stopper, og at den blir stående til øvelsen er ferdig. Hvis hunden kommer 

til fører når denne har gjort helt om og holdt, skal det gis maksimalt 8 poeng. For godkjent kreves 

at hunden stopper raskt og blir stående til fører har gått over halve avstanden. 

Innkalling fra sitt. Maks poengsum 10. 

Fører forlater hunden i sitt, og går ca 10 meter unna og gjør helt om og holdt. Kaller inn når fører 

er klar. I denne øvelsen skal fart inn til fører bedømmes. Valgfritt om man vil ha hunden inn i 

utgangsstilling eller belønner foran, øvelsen er slutt når hunden er ved fører. Har hunden ikke 

kommet ved første innkallingssignal skal det maksimalt gis 8 poeng. Om hunden tyvstarter før 

kommando er gitt skal det maksimalt gis 7 poeng. Forlater hunden sitt før fører har gjort helt om 

og holdt underkjennes øvelsen. 

Helhetsinntrykk. Koeffisient 4. maks poengsum 40. 



Her bedømmes arbeidsglede hos både hund og fører, og samarbeidet ekvipasjen i mellom. Er 

fører flink til å belønne hunden og gi denne gode tilbakemeldinger skal det gjenspeiles i 

karakteren. Trekk i helhetsinntrykket er støyete føring eller hund som forlater ringen. Det skal tas 

hensyn til de ulike fysiske forutsetningene og temperament til de ulike rasene. 

1/4 - tilgjengelighet - enkeltdekk -  lineføring -  dekk fra utgangsstilling + helhet – maks 110 p 

2/4 - tilgjengelighet - enkeltdekk -  stå under marsj - innkalling + helhet – maks 110 p 

3/4- tilgjengelighet - enkeltdekk - dekk - stå under marsj + helhet – maks 110 p 

4/4- tilgjengelighet - enkeltdekk - lineføring - innkalling + helhet – maks 110 p 

Klasse 1 

For gjeldende regelverk se www.nkk.no under regler og retningslinjer – lydighet – regler for 

lydighetsprøver 

1/4- Tilgjengelighet - fellesdekk - lineføring - dekk fra holdt - innkalling + helhet- maks 140 p 

2/4- Tilgjengelighet - fellesdekk -  lineføring - innkalling -  fremadsending med stå + helhet- 

maks 140 p 

3/4- Tilgjengelighet - fellesdekk - lineføring - fremadsending med stå 

- hopp o.hinder + helhet- maks 140 p 

4/4- Tilgjengelighet - fellesdekk - lineføring - hopp o.hinder - avstandskontroll + helhet- maks 

140 p 

Klasse 2 

 

Gjeldende regelverk finnes samme sted som for klasse 1. 

1/4- Fellesdekk - fvf - stå u.marsj -  innkalling m.stå  - hopp over hinder + helhet – maks 120 p 

2/4- Fellesdekk - fvf - stå u.marsj - fremadsending m.stå  - apportering  + helhet – maks 120 p 

3/4- Fellesdekk - fvf - stå u.marsj -  innkalling m.stå   -avstandskontroll  + helhet – maks 120 p 

4/4- Fellesdekk - fvf - stå u.marsj - fremadsend m.stå - hopp o.hinder + helhet - maks 120 p 

Klasse 3 

Gjeldende regelverk finnes samme sted som for klasse 1. 

1/4- Fellesdekk - fvf - sitt/dekk u marsj - innkall fra dekk m.dekk- apport over hinder - neseprøve 

+ helhet – maks 200 p 

2/4- Fellesdekk-  fvf - fremadsending m/dekk og på plass -apportdirigering -fremadsending rundt 

kjegle -  avstandskontroll + helhet – maks 200 p 

http://www.nkk.no/


3/4- Fellesdekk-  fvf- sitt/dekk u/marsj - innkalling fra dekk m dekk- apportdirigering -neseprøve 

+ helhet – maks 200 p 

4/4- Fellesdekk- fvf - sitt /dekk u /marsj - fremadsending m dekk og på plass -apportdirigering - 

apport over hinder + helhet – maks 200 p 

FCI 3 

Gjeldende regelverk finnes samme sted som for klasse 1. 

1/4- Felles sitt, 2 min ,skjult fører , felles dekk 1 min, innkalling  -  fvf - stå, sitt, dekk u marsj 

-innkalling fra dekk m stå og dekk - fremadsending med dirigering - avstandskontroll – maks 

poengsum 220 

2/4- Felles sitt, 2 min ,skjult fører , felles dekk 1 min, innkalling -  fvf - fremadsending rundt 

kjegle,innta posisjon,apportering,hopp over hinder - innkalling m/stå og dekk - neseprøve - 

avstandskontroll – maks poengsum 220 

3/4- Felles sitt, 2 min ,skjult fører , felles dekk 1 min, innkalling - fvf -  innkalling fra dekk m stå 

og dekk - fremadsending med dirigering - apportering m dirigering - avstandskontroll – maks 

poengsum 220 

4/4-Felles sitt, 2 min ,skjult fører , felles dekk 1 min, innkalling -  fvf - stå, sitt, dekk u marsj - 

fremadsending med dirigering - fremadsending rundt kjegle,innta posisjon,apportering,hopp over 

hinder apportering - avstandskontroll – maks poengsum 220 

På slutten av sesongen vil det arrangeres Klubbmesterskap i Lydighet, og alle som deltar i cupen 

oppfordres til å delta også på denne. Det vil også arrangeres bronsemerkeprøve under KM i 

tillegg til de øvrige klasser. Mer informasjon om dette kommer på klubbens hjemmeside, samt på 

cupens siste kveld. 

Vel Møtt! 

 

 


