KØREKORT FOR HUNDE
Diamant niveau
1.Dirigering i line (laves i by)
Hund starter i plads skal forholde sig i ro inde ved siden af fører. Lineføring på torvet, skal udfører sit-dækstå derefter på plads stille gang løb og alm gang, hunden skal mindst en gang under øvelsen over på højre
side. Hunden sætte/bindes, så hund kan se fører, fører går ud af syne et kort øjeblik, går herefter tilbage til
hunden, og får hund til at indtage plads stilling.

2.Afstandsdirigering
Starter med at hunden er i plads, herefter bedes Hunden om at stå og fører går 3 meter væk – hund
fjerndirigeres i følgende rækkefølge: dæk – sit – stå – sit – dæk. Som afslutning går fører retur til hund.
(hunden må flytte sig op til en hunds længte) der afsluttes med hunden kommer på plads.

3.Forcere ”forhindring” (spring)
Fører går med hund i løs line hen mod første ”forhindring” (spring) – hund venter og får så besked på, at
springe over og vente på den anden side – efter et lille øjebliks ventetid, følger fører med over springet. Ved
spring nr. 2 her springer hunden over springet, herefter giver føre hunden besked om at springe tilbage, og
indtage plads position.

4.Hente genstand / bære genstand
Hunden på plads, genstand kastes ca. 5 meter væk og hund bedes om at hente genstanden. Når hunden
kommer retur med genstanden, følger hunden med genstanden i munden over ca. 3 meter, hvor fører går i
normalt tempo fremad. Fører standser op og beder hund aflevere genstanden i dennes hånd.og indtage en
plads stilling.

5.Stå – sit – dæk
Hund på plads fører går med hund uden line, standser op og beder hunden om at stå. Fører går fra hunden og
fortsætter i en firkant, således at der afsluttes med, at fører kommer ind bagfra hunden. Når fører kommer op
til hunden, bedes den om at følge med ca. 10 meter, hvorefter hunden bedes om at sidde og derefter går fører
som beskrevet ovenfor. Samme fremgangsmåde med dæk.( Føre dirigeres af bedømmer)

6.Fremadsending
Hunden på plads. Hund sendes frem til kegle 5 meter væk, hvor hunden bedes om at sidde – fører går ned til
hunden og går en runde omkring denne, fortsætter fremad og vender sig efter 5 meter om og kalder hunden
på plads Fører fortsætter med at gå og hunden følger uden line over en afstand på ca. 10 meter. Afsluttes
med hunden er på plads.

7.Følge med uden line
Starter med hunden på plads og går omkring med sin hund, der følger i rimelig nærhed; der skal vises følge
med i almindeligt tempo, langsom gang og i løb. Fører skal også vise følge med ved en hurtig skarp
højredrejning og en hurtig skarp venstredrejning, en omkringvending samt et 8-tal ved 2 kegler. Afsluttes
med at hunden er på plads.

8.Blive i position med forstyrrelser, i alt 2 minutter
Hunden dækkes og fører går 10 meter væk; bedømmer forstyrrer hunden ved at tale til den og gå omkring
den. Halvvejs i øvelsen går fører med raskt tempo ned forbi hunden, går omkring den og retur til
udgangspositionen uden at tage kontakt med hunden. Som afslutning kalder fører hunden på plads.

9.Afvente at måtte tage noget spiseligt (laves i by)
Bedømmer taber (kaster) noget lækkert på jorden – hund må ikke tage det spiselige, før fører giver lov.
Hunden er i line, men må ikke styres med linen.

10. spørgsmål stilles
10 spørgsmål stilles, 9 skal besvares rigtig for at bestå prøven.

