
 

Hønsecupens grandefinale har tema RALLYPARTY. 

Det blir ordinær lydighet og dømmes som dette, men med rally-lydighetoppsett ved at det settes opp skilt. 

Det blir også innlagt føreroppgaver. Dommerne får beskjed om å vurdere iveren til føreren i disse 
oppgavene samt se hvor mye kontroll man har på hunden under øvelsen. 

Så her gjelder det å trene. 

Hvis noen har spørsmål eller ønsker hjelp til trening så kan det meldes til Jorunn Thorsen som vil kunne 
være tilgjengelig fram til 20.august. 

Følgende oppgaver blir gitt 

Kylling: 

Ekvipasjen bruker line. Og enhver forflytning skal gjøres fotgående. 

Skilt 1  er start. 

Skilt 2: Sitt/dekk. Først skal hunden altså sitte og deretter kommanderes ned i dekk.  Deretter går man til 

Skilt 3: Høyresving.  

Skilt 4: Her er det føreroppgave. Fører skal gå foran hund, stå på ett ben og si kykkelikyyy. Så videre til 

Skilt 5: 180 grader høyre. Her skal egentlig gjøre en helomvending og gå til 

Skilt 6: Springmarsj. Det er viktig at dommeren ser fartsendring. 

Skilt 7: MÅL!!!! 
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Broiler: 

All forflytning skal gjøres fri ved fot. Skilt 5: Fører og hund går sammen mellom kjeglene. Hund fri ved 
fot. 

 

Skilt 1 er start. 

Skilt 2: Sitt/dekk. Først skal hunden altså sitte og deretter kommanderes ned i dekk.  Deretter går man til                                                                                              

Skilt 3: Høyresving. 

Skilt 4 er føreroppgave. Fører skal snurre rundt en gang. Det er valgfritt om dette gjøres under marsj eller     

                 om hund sitter.  Gå så til 

Skilt 5 som er slalåm mellom kjegler.  Hund skal gå fri ved fot sammen med fører mellom kjeglene. 

Skilt 6: Hund skal sitte. Fører går fra til oppsatt kjegle. Snu og kall hunden inn på plass. Gå så videre til 

Skilt 7: Dette er føreroppgave. Fører skal gå foran hund, stå på ett ben og si kykkelikyyy. Så videre til 

Skilt 8: 180 grader høyre som egentlig er helomvending. Gå videre til 

Skilt 9: Springmarsj. Det er viktig at dommeren ser fartsendring. 

Skilt 10: MÅL!!!! 
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Kalkun 

All forflytning gjøres fri ved fot. 

Skilt 1 er start. 

Skilt 2: Sitt/dekk. Først skal hunden altså sitte og deretter kommanderes ned i dekk.  Deretter går man til                                                                                              

Skilt 3: Høyresving. 

Skilt 4 er føreroppgave. Fører skal snurre rundt en gang. Det er valgfritt om dette gjøres under marsj eller     

                 om hund sitter. Gå så til 

Skilt 5 som er slalåm i slalåmstativ som er satt opp. 

Skilt 6: Innkalling.  Hund skal sitte. Fører går fra til oppsatt kjegle. Snu og kall hunden inn på plass. Gå så 
videre til 

Skilt 7: Dette er føreroppgave. Fører skal gå foran hund, stå på ett ben og si kykkelikyyy. Så videre til 

Skilt 8: 180 grader høyre som egentlig er helomvending. Gå videre til 

Skilt 9: Føreroppgave. Hunden skal dekke og fører skal lykkelig og glad danse og klappe rundt hunden og 
synge: «Jeg vil ha en liten hund». 

Skilt 10: Springmarsj. Det er viktig at dommeren ser fartsendring. 

Skilt 11: MÅL!!!!! 
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