Øvelse: DcH B-klasse fremadsendelse
Beskriv øvelsen:
På signal fra dommeren gør hundeføreren og hund klar på et anvist startsted.
Dette startsted er markeret af en port af 2 markeringspinde opsat med 3 skridt
imellem. Føreren placerer sig 1-2 skridt foran denne port med hunden i
udgangsposition og tager linen af (linen anbringes så den ikke kan påvirke
hunden). Føreren stiller sig herefter i afslappet stilling med armene ned langs
siden.
Hund og fører forbliver i positionen i 4 sekunder, og herefter anviser føreren
evt. retningen for hunden med en armbevægelse og giver verbal kommando
”fremad”.
På kommandoen (latenstid =0) skal hunden løbe i galop igennem startporten
og fortsætte i lige linje fremad.
Føreren skal stå i afslappet stilling med armene ned langs siden uden at flytte
sig. Undtaget er hvis der bruges fløjtesignal, da må armene bevæges for at
flytte fløjten til/fra munden.
Når hunden er minimum 20 menneskeskridt fra føreren (markeret af 2
markeringspinde opsat med 25 skridt imellem), så giver føreren verbal
kommando ”dæk”.
Hunden skal straks stoppe fremløbet (latenstid=0), vende sig mod føreren og
lægge sig ned på stedet med front mod føreren.
Hunden skal forblive i dæk i 4 sekunder, og herefter giver føreren verbal
kommando ”hundens navn” og/eller ”her” ELLER fløjtesignal.
Hunden skal straks (latenstid = 0) løbe til føreren, direkte og i galop, og sætte
sig tæt og lige foran føreren. (Føreren skal kunne klappe hunden på hovedet
uden at strække sig).
Hunden forbliver i denne position i 4 sekunder, hvorefteren føreren giver
verbal kommando ”plads” og hunden går til udgangspositionen (venstre eller
højre om føreren).
Udgangspositionen holdes indtil dommeren giver signal.
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Signaler:
Armbevægelse med hånden i højde med hundens hoved må kortvarigt angive
retningen inden/når verbal kommando angives.
Armen tages ned i afslappet position umiddelbart efter verbal kommando er
afgivet.
Verbal kommando ”fremad”
Verbal kommando ”dæk”
Verbal kommando ”hundens navn” og/eller ”her” ELLER fløjtesignal
Verbal kommando ”plads”
Lokation:
Min. 40 skridt langt og 30 skridt bredt jævnt område med jord, græs eller
lignende.
Løbelinjen kan være i alle retning på tværs af terræn, såretning, beplantning
etc.
Forstyrrelser:
Der er opsat markeringspinde til start og slutport, og området kan være
omkranset af træer, buske, kunstige skjul, springbræt etc.
Der er dommere til stede ved startporten, og der kan være andre personer og
hunde uden for området på 40x30 skridt.
OBS/specielle hensyn:
Træn delmoment 2 og 4, når hunden er frisk og aktiv for at få max. fart.
Nødvendige grundfærdigheder:
1. Kontakt
2. Udgangsposition
3. Targeting
4. Eksplosiv start fra sit og dæk
5. Dæk
6. Blive liggende
7. Galop mod fører
8. Sidde foran
9. Bagspartskontrol

Delmomenter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Udgangsposition
Fremadsendelse
Dæk på afstand
Galop mod fører
Sætte sig foran
Sætte sig i udgangsposition
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Kriterieplan
1. Udgangsposition
1.1 Repeter at hunden med line på kan gå i udgangsposition fra alle vinkler på
kommandoen ”plads”.
1.2 Giv kommandoen ”plads”, og hunden skal sætte sig i udgangsposition og
holde kontakt med føreren. Øg gradvist til 20 sekunder.
1.3 Som punkt 1.2, men tag linen af hunden, når den har sat sig i
udgangsposition.
2. Fremadsendelse
Her bruges targeting til at lære hunden at løbe fremad i en lige linje.
Træn denne øvelse mens hunden er frisk og aktiv, så du kan få den ønskede
intensitet. Stop mens hunden stadig løber med energi og fart.
Klik og beløn altid kun, hvis hunden holder den ønskede fart og retning.
Allerede fra starten skal du tænke over hvordan du placerer dig. Stil dig med
fødderne og front af kroppen pegende direkte mod target.
2.1 Repeter at hunden frivilligt kan løbe til et target på 1 meters afstand.
Beløn gerne med godbid, som hunden selv skal løbe tilbage og hente.
Hvis din hund sætter sig på plads, så server godbidden på din højre side, så
hunden ikke går på plads, men straks løber frivilligt afsted igen.
Hvis hunden ikke sætter sig på plads, så kan du servere godbidden på
venstre side og lade den løbe frivilligt derfra.
2.2 Fra 2 meters afstand.
2.3 Fra 3 meters afstand.
2.4 Fra til 5 meters afstand.
2.5 Fra 10 meters afstand.
2.6 Fra 15 meters afstand.
2.7 Fra 20 meters afstand.
2.8 Fra 30 meters afstand.
Nu skiftes over til at belønne med afstandbelønning eller kastet hen over
hundens hoved i løberetningen.
Hvis belønningen skal kastes hen over hundens hoved, så skal vi lige
introducere at klikket er en belønning for at løbe fremad, så hunden holder
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retningen:
2.9 Lad hunden løbe mod target 30 meter væk. Når den begynder fremløbet,
så kast en bold hen over hovedet på den, og klik idet hunden kan se bolden.
Efter dette skal hunden blive ved at kigge fremad, når den hører klikket i
forventning om at belønningen lander foran den.
På afstand kan det være nødvendigt at finde et udråb eller lyd, som lyder lidt
højere og den betinges som forstærker og til fremadbelønning.
Hav evt. en hjælper klar til at fjerne target, hvis hunden løber i buer eller ikke
har den ønskede fart.
2.10 Varier afstanden til target mellem 30 og 50 meter.
Klik når hunden løber i lige linje og rette fart mod target, men inden den når
ud til target.
2.11 Flyt gradvist target længere og længere væk. Klik når hunden har løbet i
galop og lige linje mod target mindst 20 meter, og inden hunden når ud til
target. Varier så hunden løber mellem 20 og 50 meter inden klikket.
Nu skal vi have en kommando sat på, og hunden skal starte fra din venstre
side (hvis den ikke har gjort det tidligere). Træn ellers som punkt 2.11.
2.12 Sig kommando ”fremad”, når hunden sætter igang.
2.13 Sig kommandoen ”fremad”, når hunden skal til at sætte igang.
2.14 Sig kommandoen ”fremad”, når hunden er klar og lad den sætte igang.
2.15 Beløn kun adfærden, hvis du har givet kommandoen ”fremad”.
2.16 Test at hunden ikke udfører adfærden på andre kommandoer, fx.
”grantræ”, ”æble”, ”dæk” etc.
Så skal vi have tilføjet et håndsignal med retningsangivelse. Træn ellers som i
punkt 2.11, og start med target lidt tættere på end du tidligere har trænet.
2.17 Hav hunden i udgangsposition og brug dit håndsignal til at udpege
retningen for hunden. Når hunden kigger i den rigtige retning, så giv ”fremad”
kommandoen.
2.18 Som punkt 2.17, men target skal nu være en smule skjult.
2.19 Som punkt 2.17, men target skal nu være så skjult at hunden skal løbe
10-15 meter før den kan se target. Fx. over en bakke eller i højt græs.
2.20 Nu skal der ikke være noget target. Du udpeger retningen med dit
håndsignal og giver ”fremad” kommandoen. Når hunden løber i rigtig fart og
retning, så klikkes og belønnes med kast hen over hundens hoved eller med
afstandsbelønning. Varier mellem at løbe 20 – 50 meter før der belønnes.
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2.21 Træn på forskelligt underlag: fx. græs, jord, mark, asfalt, skovbund.
2.22 Træn med forskellige retninger: på kryds og tværs af træningsplads, skrå
over så-retningen på marken, diagonalt og skråt hen over en grusvej. Kun
fantasien sætter grænser.
2.23 Træn med forstyrrelser: andre personer, hunde der træner,
markeringspinde sat korrekt, markeringspinde spredt tilfældigt, andre
genstande på området, fx. tasker, spande, apportbukke og springbræt.
2.24 Træn med ting der ligner et target, men send hunden i en anden retning.
Hunden må ikke længere fiksere på en genstand og kun løbe i den retning.
Hunden skal tage din retningsangivelse selv om det betyder at hunden skal
løbe forbi en genstand på fx. 10 meters afstand.

3. Dæk på afstand
3.1 Lad hunden indtage stå-position og stil dig umiddelbart foran den og giv
kommandoen ”dæk”. Klik kun hvis hunden dækker på stedet.
Brug gerne belønning som kastes bag hunden eller afstandsbelønning.
3.2 Igen hunden i stå-position og du stiller dig én meter foran den med front
mod den. Giv kommandoen ”dæk”.
3.3 Som før, du går 2 meter væk.
3.4 Som før, du går 3 meter væk.
3.5 Som før, du går 5 meter væk.
3.6 Som før, du går 10 meter væk.
3.7 Som før, du går 15 meter væk
3.8 Som før, du går 20 meter væk.
3.9 Som før, du går 25 meter væk.
3.10 Som før, du går 30 meter væk.
3.11 Træn når hunden går løs og er på x meters afstand af dig. Giv ”dæk”
kommandoen og kast belønningen, når hunden dækker med front mod dig.
Vær omhyggelig med at vurdere situationen, så du kun giver ”dæk”
kommandoen, når der ikke er for lang afstand eller for mange forstyrrelser.
Start hvor hunden er 1-2 meter fra dig og øg gradvist afstanden.
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4. Galop mod fører
Delmomentet baserer sig på grundfærdighederne ”eksplosiv start fra dæk” og
”galop mod fører”.
4.1 Repeter ”galop mod fører” ved at lade en hjælper holde hunden, løb 20
skridt væk og lad hunden løbe til dig, når hjælperen slipper halsbåndet. Beløn
rigeligt, da der nu opbygges en kæde som skal vedligeholdes af denne
belønning.
4.2 Dæk hunden af og løb 20 skridt væk, lokkende med legetøj/godbidder.
Efter 20 skridt kalder du/giver frigivelsessignal og lader hunden lave en
eksplosiv start med galop hen til dig.
Gentag 1-2 gange.
4.3 Gentag øvelsen, men nu uden at lokke. Dæk hunden af og gå 20 skridt
væk. Vend front mod hunden og kald ”hundens navn”. Når hunden kommer
hen til dig, så beløn rigeligt.
Hvis hunden ikke laver eksplosiv start og galop, så afbryd øvelsen og gå
tilbage til 4.1. Du kan evt. lave en større afstand til at begynde med for at få
større fart.
4.4 Doggie-zen: gentag som punkt 4.3, men brug snydekommandoer, fx.
”påskelilje”. Når hunden bliver, så kalder du ”hundens navn” og belønner når
hunden kommer hen til dig.
5. Sætte sig foran
5.1 Repeter at hunden kan sætte sig foran dig fra alle vinkler på kommandoen
”hundens navn” og/eller ”her” ELLER fløjtesignal.

6. Sætte sig i udgangsposition
6.1 Repeter at hunden kan sætte sig i udgangsposition fra alle vinkler på
kommandoen ”plads”
6.2 Giv hunden kommandoen ”plads” og øg gradvist tiden hvor hunden skal
sidde i udgangsposition og holde kontakt med dig fra 1 til 20 sekunder.
6.3 Som punkt 6.2, men tag line på hunden halvvejs i tiden. Fx. hunden har
siddet i udgangsposition i 5 sekunder, tag line på og den skal holde
kontakt i yderligere 5 sekunder.
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Baglænskædning af delmomenter
Kæde 1 - Fremadsendelse med dæk
Hunden kan sidde i udgangsposition, løbe fremad på kommando og den kan
dække på afstand på kommando.
1. Repeter først ”dæk” kommandoen på afstand et par gange, og beløn rigtig
godt.
2. Send så hunden fremad og giv kommandoen ”dæk” når hunden har løbet
5-10 skridt. Beløn rigtig godt.
3. Tag hunden i udgangsposition, og send hunden fremad. Giv kommandoen
”dæk”, når hunden har løbet x skridt.
4. Gentag kæden, hvor du varierer hvor langt hunden skal løbe inden du
giver ”dæk” kommandoen.
Beløn kun, hvis hunden stadig har eksplosiv start og galop i
fremadsendelsen.
Ellers må du afbryde og repetere fremadsendelsen igen.
Kæde 2 – Indkald fra dæk, sidde foran og gå i udgangsposition
1. Repeter ”sætte sig i udgangsposition” fra positionen siddende foran dig.
Beløn med jackpot et par gange, da dette belønner afslutningen på
kæden.
2. Lad hunden stå, sidde eller ligge et par meter væk. Giv kommandoen
”hundens navn” og ”her” ELLER ”fløjtesignal”.
Når hunden sætter sig korrekt foran, så giv kommandoen ”plads”. Beløn
rigtig godt når hunden sætter sig i udgangsposition.
3. Dæk hunden af og gå 20 meter væk. Giv kommandoen ”hundens navn” og
”her” ELLER ”fløjtesignal”.
Når hunden sætter sig korrekt foran, så giv kommandoen ”plads”. Beløn
rigtig godt når hunden sætter sig i udgangsposition.
Sæt delkæderne samme
Du kan nu sætte delkæderne sammen og dermed lave hele øvelsen.
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