
Post 1: Lineføring/fri ved fot + innkalling (med stå) 

Kylling:  

1. Ekvipasjen går med slakt bånd i anvist løype. Dommer kommanderer. Det blir
tre vendinger og holdt.

2. Fra holdt i lineføring starter neste øvelse. Fører kommanderer bli og går i fra, ca
10 meter, og gjør helt om. På kommando kalles hunden inn. Det er innkallingen og
farten som vil bli bedømt, så her trenger ikke hundene komme inn i utgangsstilling.
Man kan velge om man vil ha en medhjelper som holder hunden i båndet mens
fører går i fra. Man blir da trukket 3 poeng.

Broiler: 

1. Ekvipasjen går fri ved fot. Dommer kommanderer. Flere vendinger og
temposkifte.

2. Fra holdt i fotgåingen starter neste øvelse Fører kommanderer bli og går i fra, ca
20 meter til anvist plass, og gjør helt om. På kommando kalles hunden inn. Det vil
bli lagt vekt på fart og innsitt. Det kan bli forstyrrelser!

Kalkun: 

1. Ekvipasjen går fri ved fot. Dommer kommanderer. Flere vendinger og
temposkifte. Det kan bli forstyrrelser!

2. Fra holdt i fotgåingen starter neste øvelse. Fører kommanderer bli og går i fra, ca
30 meter til anvist plass, og gjør helt om. Midt på «innkallingsstrekningen» skal
hunden STÅ på kommando fra fører, før den blir kalt helt inn. Det vil bli lagt vekt
på fart, rask stå og innsitt.

Post 2: Hopp over hinder + apport 

Kylling:  

1. Innkalling over lavt hinder: øvelsen starter med hunden i utgangsstilling ca. 2-3 
meter fra hinderet og vendt mot hinderet. På ordre kommanderer føreren hunden 
til å bli og går ved siden av hinderet og gjør helt om og holdt ca 2 meter bak 
hinderet. På ny ordre kalles hunden inn over hinderet. Det gis mulighet til å bruke 
line til å lede hunden over hoppet. I så fall kan det ikke gis høyere poengsum enn 
10 poeng. Det gis to forsøk uten trekk i poeng.



Broiler 

1. Hopp over hinder: øvelsen starter med hunden i utgangsstilling ca. 3 - 5 meter
fra hinderet og vendt mot hinderet. På ordre kommanderer føreren hunden til å bli
og går ved siden av hinderet og gjør helt om og holdt ca 4 meter bak hinderet. På
ny ordre kalles hunden inn over hinderet.

2. Dommer/medhjelper legger ut en dummy eller apportbukk ca 10 meter ute. På
kommando fra dommer sendes hunden ut. Apporten kan leveres i front eller fra
utgangsstilling.

Kalkun 

1. Hopp over hinder: øvelsen starter med ekvipasjen vendt mot hinderet med 
hunden i utgangsstilling og på 7 meters avstand. På ordre kommanderer føreren 
hunden til å bli og går ved siden av hinderet og gjør helt om og holdt ca 10 meter 
bak hinderet. På ny ordre kalles hunden inn over hinderet.

2. Dommer/medhjelper legger ut en dummy eller apportbukk ca 15 meter ute. På 
kommando fra dommer sendes hunden ut. Apporten kan leveres i front eller fra 
utgangsstilling.

Post 3: Tilgjengelighet og fellesdekk 

Kylling 

1. Tilgjengelighet: Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling. Hunden skal være i 
bånd. Dommeren stiller seg ca 5 meter fra ekvipasjen, vendt mot denne, og spør 
om de er klare. Dommeren går så bort til ekvipasjen, fører kommanderer hunden 
«bli», og dommeren skal nå kontrollere hundens tilgjengelighet.

2. Fellesdekk i ett minutt: Med hundene i utgangsstilling, stilles ekvipasjene opp på 
en linje med 3 meter mellom hver. På ordre skal førerne gi kommando «dekk» og 
på fornyet kommandere «bli». Førerne forlater hundene og går ca 10 meter før de 
på ordre skal gjøre helt om og holdt og stå vendt mot hundene i 1 minutt. Tiden 
starter når førerne står vendt mot hundene. Etter at tiden er ute, får førerne ordre 
om å gå tilbake og gjøre helt om og holdt inntil hundene. På fornyet ordre 
kommanderes hundene i utgangsstilling.



Det gis mulighet til enkeltdekk i kyllingklassen. Dommer trekker 3 poeng for 
enkeltdekk. 

Broiler 

1. Tilgjengelighet kontrolleres.

Fellesdekk i 2 minutter: Med hundene i utgangsstilling, stilles ekvipasjene opp på en 
linje med ca 2,5 meters avstand mellom hver. På ordre skal førerne gi kommando 
for «dekk», og på fornyet ordre gi kommando for «bli» og forlate hundene. Etter ca 
20 meter og på ordre skal førerne gjøre helt om og holdt og stå vendt mot hundene 
i 2 minutter. Tiden starter når førerne står vendt mot hundene. Etter at tiden er 
ute får førerne ordre om å gå tilbake og gjøre helt om og holdt ca 2 skritt bak 
hundene. Førerne får deretter ordre om å gå inntil hundene, og på fornyet ordre 
kommandere dem i utgangsstilling. 

Det kan bli forstyrrelser! 

Kalkun 

1. Tilgjengelighet kontrolleres

2. Fellesdekk i 3 minutter med individuelt ned-dekk og opp-sitt og skjult fører:
Med hundene i utgangsstilling, stilles ekvipasjene opp på en linje med ca 2,5 meters
avstand mellom hver. På individuell ordre fra dommeren kommanderer den enkelte
føreren hunden ned i «dekk». På fornyet ordre fra dommeren kommanderer
førerne «bli», forlater hundene og går i skjul. Tiden starter når alle førerne er ute av
syne. Etter at tiden er ute får førerne ordre om å gå fram fra skjulestedet, stille seg
på linje og deretter gå tilbake og gjøre helt om og holdt ca 2 skritt bak hundene.
Førerne får deretter ordre om å gå inntil hundene. Øvelsen avsluttes ved at
dommeren gir ordre individuelt om opp-sitt.

Det kan bli forstyrrelser! 

Post 4 

Kylling: En kort rallybane med 10 skilt. Kun lydighetsskilt fra klasse 1 



Broiler: En kort rallybane med ca 15 skilt. Vendinger, temposkifte og sittt/dekk 

Kalkun: En rallybane med ca 20 skilt. Vendinger, temposkifte, slalom og sitt/dekk 




