
Regler för Klubbmästerskap i Lydnad 

Klubbmästerskap på Ulricehamns Brukshundklubb kommer att gå i startklass. 
Åldersgräns: 10 månader. 

Moment: 

Följsamhet 
- Hunden ska villigt följa föraren vid dennes vänstra sida med huvudet eller bogen i jämnhöjd med 

förarens ben. Föraren väljer själv om hunden ska vara lös eller kopplad. Kopplet kan hållas 
antingen i höger eller vänster hand. Kommando får – för att inte medföra betygsneddrag – ges 
vid start, samt tempoväxling. Då föraren gör halt ska hunden, för högsta betyg, direkt inta 
utgångsställning. Den totala sträckan ska vara 30–60 meter. Momentet börjar med vanlig marsch. 
Momentet ska innehålla en högersväng, en vänstersväng samt 5–10 meter språngmarsch. 
Ekipaget ska hinna röra sig minst 5 meter mellan varje ny kommendering från tävlingsledaren 
(svängar, tempoväxlingar och halt). I slutet av sträckan kommenderas en rak halt. Från halten 
kommenderas en vändning på stället. TL väljer om vändningen ska utgöras av höger om/vänster 
om eller helt om. Alla tävlande i gruppen ska kommenderas i samma mönster.  

Inkallande 
- Hunden lämnas i sittande ställning varefter föraren på tävlingsledarens tillsägelse går ca 15 m rakt 
fram och gör helt om halt. Innan föraren lämnar hunden får ett ”stanna kvar” kommando 
användas. På tävlingsledarens uppmaning kallas hunden in. 

Sitt under march 
- På tävlingsledarens tillsägelse lämnar föraren och den okopplade hunden startpositionen i vanlig 
marsch. Efter ca 10 meter stannar ekipaget på tävlingsledarens tillsägelse och föraren kommenderar 
hunden till sittande och hunden ska omedelbart sätta sig. Föraren går därefter ett varv runt hunden. 
Avståndet ska vara inom 50 cm från hunden. Föraren fortsätter därefter med hunden i fotposition 
utan att stanna till vid den sittande hundens sida och ekipaget går tillsammans utan uppehåll framåt 
och efter ca 10 m beordras ekipaget att göra halt. 

Apportering 
- Apportbock av trä ska användas och föraren äger rätt att välja storlek. Om den tävlande väljer att 
använda egen godkänd apportbock får den inte vara söndertuggad och ska lämnas över till 
tävlingsledaren innan första momentet börjar. Arrangören tillhandahåller apportbock om man inte 
har med sig egen. Tävlingsledaren beordrar föraren att lämna hunden i sittande ställning, varefter 
föraren beordras lägga ut apportbocken ca 5 meter framför hunden och fortsätter ytterligare ca 8 
meter tills tävlingsledaren ger order om helt om halt. Innan föraren lämnar hunden får ett ”stanna 
kvar” kommando användas. Därefter beordras föraren att kommendera hunden att hämta och 
sedan avlämna apport. Föraren väljer själv om avlämnandet sker framifrån eller vid sidan. Hunden 
ska inta sittande vid avlämnandet. Föraren ska kunna ta emot apport utan att flytta fötterna. 
Detsamma gäller om hunden släpper/tappar föremålet på marken innan avlämnandet. 

Fjärrdirigering 
- Hunden lämnas sittande. Innan föraren lämnar hunden får ett ”stanna kvar” kommando 
användas. På tävlingsledarens order beger sig föraren ca 5 meter från hunden och gör helt om. Efter 
cirka 3 sekunder på order från tävlingsledaren ska föraren sedan med hjälp av röst och/eller 
handtecken kommendera hunden till liggande. Föraren återgår och sätter upp hunden på 
tävlingsledarens order. 



Hopp över hinder 
- Hunden ska lämnas sittande på valfritt avstånd till hindret och föraren beordras ställa upp på 

valfritt avstånd på motsatta sidan i riktning mot hindret. Innan föraren lämnar hunden får ett 
”stanna kvar” kommando användas. På förarens kommando ska hunden hoppa fritt över hindret 
och inta utgångsställning vid föraren. Hindret ska vara täckt och hopphöjden densamma som 
hundens mankhöjd, avrundat till närmaste 5 cm. På begäran av föraren kan höjden sättas högre, 
dock max 50 cm. 

För övrig information, se officiella regler.  
https://www.brukshundklubben.se/Documents/1_startdelen/4_tavling_utstallning/Lydnadsklass/
Lydnad_start-klass2_regler_2017_hemsida.pdf  
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