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Bilaga 
 
 
 
 

1. TILLGÄNGLIGHET 
 

Hunden förs kopplad och försedd med munkorg genom en människogrupp till doma-
ren. 
 
På hunden utförs kontroll av utrustningen och identifikationsmärkningen samt hun-
dens beteende bedöms.  
 
Hunden får inte visa störande aggressivitet eller tydlig skygghet. 

 
 
2. KONTROLL 
 

I kontrollmomentet bedöms förarens förmåga att styra hunden samt hundens förmåga 
att klara av de rörelseprestationer som krävs. Rörelseprestationerna hänför sig till 
hundens styrbarhet samt dess förmåga att kontrollera nerverna. 
 
Varje rörelseprestation börjar och slutar i utgångsställning, varvid hunden sitter på fö-
rarens vänstra sida med högra bogen i jämnhöjd med förarens knä. Rörelseprestatio-
nen börjar från utgångsställning med domarens tillstånd. 

 
Rörelse 2.1 Platsliggande eller platssittande 
 

Kommandon: ligg, plats, sitt 
 
Hunden förs till prestationen försedd med munkorg. 
  
Efter att ha fått order av domaren kopplar föraren loss kopplet, lämnar hunden liggan-
de på marken och avlägsnar sig från platsen till ett dolt ställe.  
 
Efter fem minuter förflyttar föraren sig med domarens tillstånd och ställer sig bredvid 
hunden och intar utgångsställning. 

 
Rörelse 2.2 Beteende vid skott 
 

Kommandon: ligg, plats, sitt 
 
Hunden förs till prestationen försedd med munkorg.  
 
Efter att ha fått domarens tillstånd kopplar föraren hunden och ger den order om att 
lägga sig ned på marken. 
 
En person som står ca 20 m framför hunden skjuter tre skott. Under skottlossningen 
skall hunden ligga kvar på marken lugn och uppmärksam. 
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Rörelse 2.3 Linförighet 
 

Kommandon: fot, sitt 
 
Rörelsen utförs så att hunden är kopplad med ett koppel som föraren håller i sin vänst-
ra hand. När rörelsen utförs skall kopplet hållas löst.  

 
Rörelsen utförs enligt ett på förhand givet schema och den inleds med domarens till-
stånd. När föraren och hunden startar, ändrar riktning och hastighet samt stannar upp 
får föraren kommendera hunden.  
 
I slutet av rörelsen utförs vändningar till höger och vänster i en människogrupp samt 
till sist stannar föraren och hunden framför domaren. 

 
Rörelse 2.4 Från rörelse till platsliggande och inkallande 
 

Kommandon: fot, ligg, hit, sida, sitt 
 
Föraren startar med domarens tillstånd från utgångsställning tillsammans med hunden, 
som följer fritt i promenadtakt framåt.  
 
Efter ca 10—15 steg ger föraren hunden kommandot ”ligg”, vilket hunden skall lyda 
snabbt.  
 
Föraren fortsätter springande ca 30 steg framåt, varefter han eller hon stannar och 
vänder sig mot hunden.  
 
Föraren kallar med domarens tillstånd hunden till sig, varvid hunden snabbt skall 
komma fram till föraren och sätta sig framför honom eller henne.  
 
På kommandot ”sida” skall hunden sätta sig bredvid föraren i utgångsställning.  

 
Rörelse 2.5. Framåtsändande och platsliggande 
 

Kommandon: fot, framåt, ligg, sitt 
 
Föraren startar med domarens tillstånd från utgångsställning tillsammans med hunden, 
som följer fritt i promenadtakt framåt. 
 
Efter ca 10—15 steg ger föraren hunden kommandot ”framåt”, varvid hunden skall 
lösgöra sig snabbt och i rak kurs ca 30 meter. 
 
Efter kommandot blir föraren stående på stället. 
 
När hunden har rört sig framåt den erfordrade sträckan får den av föraren kommandot 
”ligg”, som hunden skall lyda omedelbart. 
 
Rörelsen slutar när föraren med domarens tillstånd flyttar sig och ställer sig bredvid 
hunden och ger den order att sitta. 
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3. SKYDDANDE 
 

I skyddsmomentet bedöms hundens kontrollbarhet, samarbetet mellan föraren och 
hunden samt hundens förmåga att försvara sig själv och sin förare. Skyddsmomentet 
omfattar sammanlagt åtta (8) rörelseprestationer som bedöms separat.  
 
Hunden kan under prestationen vara kopplad i en ca 5 m lång lina. Figuranten skall ha 
nödvändig skyddsutrustning.  
 
För utmärkt prestation förutsätts att hunden inte är kopplad och att den låter sig kon-
trolleras och lyder förarens order omedelbart. Hundens grepp skall vara kraftigt och 
lugnt. Hunden skall omedelbart lossa greppet efter att ha fått order därom. Hunden får 
inte störa figuranten i någon som helst av rörelsens olika delar. 

 
3.1 Följ 
 

Efter att ha fått domarens tillstånd startar föraren från utgångsställning. 
 
På ca 50 stegs avstånd står en figurant orörlig med en synlig skyddsärm och mjuk ba-
tong.  
 
Föraren går fram till figuranten, varvid hunden uppmärksamt skall följa vid sidan. 
 
Ca 3 m före figuranten stannar föraren framför figuranten och kommenderar hunden i 
utgångsställning. 

 
3.2. Inspektion 
 

Före inspektionen skall föraren uppge sitt namn för figuranten samt vad han eller hon 
ämnar göra med honom eller henne. Åtgärden kan genomföras  t.ex. på följande sätt 
”Jag är väktare N.N., stå still, jag kommer att inspektera er, upp med händerna”.  
 
Föraren ger hunden order om att lägga sig ned på marken eller att sitta och lämnar den 
på stället.  
 
Föraren inspekterar figuranten och flyttar sig därefter ca 5 steg bakom hunden. 
 
Hunden skall hållas kvar på sin plats under hela rörelsen och den skall uppmärksamt 
ge akt på figuranten. 

 
3.3 Bevakning 
 

Hunden skall bevaka figuranten uppmärksamt. 
 
3.4 Flykt 
 

När hunden har bevakat figuranten i ca 20 sekunder ger domaren figuranten tillstånd 
att ge sig i väg.  
 
Figuranten börjar i snabb takt promenera bort från hunden. Hunden skall på eget initi-
ativ förhindra figurantens flykt genom att bita i figurantens skyddsärm. 
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3.5 Lösgöring och efterbevakning 
 

Med domarens tillstånd ger föraren figuranten order om att stå stilla, varefter föraren 
ger hunden order om att släppa greppet. Efter att hunden har fått kommandot skall den 
omedelbart släppa greppet om figuranten. Om hunden är kopplad med en lina får föra-
ren ta linan i sin hand innan han eller hon ger figuranten order om att stå stilla. Linan 
skall likväl hela tiden vara lös. 

 
Omedelbart efter det att hunden har släppt greppet skall den stanna kvar på platsen 
och bevaka figuranten. Hunden får inte störa eller bita den orörliga figuranten. Om 
hunden är kopplad med lina skall linan vara lös. Efterbevakningen räcker ca 10 se-
kunder. 

 
 
3.6 Ryggtransport   
 

Föraren flyttar med domarens tillstånd på sig och ställer sig bredvid sin hund eller ger 
hunden kommandot sida i utgångsställning. 
 
Föraren ger figuranten order om att ta ca 3—5 steg framför honom eller henne i den 
riktning som domaren visar. Hunden skall följa föraren på hans eller hennes vänstra 
sida och uppmärksamt ge akt på figuranten. 

 
3.7 Avvärjande av anfall 
 

Under transporten går figuranten, efter att ha fått tecken av domaren, till anfall mot fö-
raren och hunden. Figuranten belastar hunden med skenangrepp med hjälp av en mjuk 
batong så att slagen inte träffar hunden. På tecken av domaren upphör figuranten att 
kämpa emot och står orörlig på stället.  
 
Hunden måste avvärja anfallet utan förarens medverkan Hunden skall bita figuranten 
säkert och med ett lugnt grepp med hela munnen. 
 
Hunden skall lossa greppet om figuranten omedelbart på order av föraren. Föraren 
kommenderar sin hund att sätta sig vid hans eller hennes sida och befaller figuranten 
att promenera framför sig på samma sätt som före anfallet. 

 
3.8 Försvar av föraren 
 

Hunden förs till prestationen försedd med munkorg.  
 
Rörelsen utförs på ett sådant område där föraren kan promenera rakt framåt ca 50 steg 
och hunden följer kopplad med vid sidan.  Varken hunden eller föraren ser figuranten, 
som har gömt sig på förhand. När föraren är på ca 3 stegs avstånd från figurantens 
gömställe, anfaller figuranten föraren skrikande och med händerna lyfta.  

 
Hunden skall avvärja anfallet genom att kraftigt stöta till figuranten mitt på kroppen.  
 
Om hunden på ett effektivt sätt förhindrar anfallet blir figuranten orörlig. Hunden får 
inte röra den orörliga figuranten. Efter detta kallar föraren hunden till sidan omedel-
bart. Till sist transporteras figuranten till domaren. 
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4. MARKERING AV EN PERSON SOM GÖMT SIG 
 

Momentet utförs som en arrangerad arbetssituation, där förarens  uppgift är att under-
söka området systematiskt tillsammans med hunden samt att med hjälp av hunden hit-
ta den person som gömmer sig. Figuranten använder inte skyddsutrustning. 
 
Hunden skall vara kopplad med en 5—10 m lång lina. Domaren uppger den rutt som 
skall följas på det område som skall genomsökas, vilket kan vara ett lagerområde eller 
ett annat motsvarande område.  
 
När hunden hittar figuranten, som har gömt sig, skall den markera detta genom att 
skälla högt.  
 
Hunden får inte bita den orörliga figuranten. När hunden skäller på och bevakar figu-
ranten kommenderar föraren hunden till sin sida och utför säkerhetsvisitation av figu-
ranten samt rörelsen ryggtransport i enlighet med punkt 3.6.  

 
 
5. FÖRSVAR AV FÖRAREN 
 

Hunden förs till prestationen försedd med munkorg. 
 
Föraren startar med domarens tillstånd från utgångsställning längs den rutt som doma-
ren har uppgett och hunden är kopplad med ett kort koppel. 
 
När föraren och hunden är i rörelse kommer figuranten, som är försedd med en mjuk 
batong, fram ur sitt gömställe och närmar sig med händerna uppsträckta och gör ett 
hotfullt anfall mot föraren och hunden. 

 
Hunden skall under anfallet tydligt visa att den besitter  försvarsvilja. Hunden får inte 
röra den som anfaller.  
 
När domaren har konstaterat hundens beteende ger han eller hon figuranten order om 
att upphöra med anfallet. Prestationen underkänns om hunden visar rädsla under an-
fallet eller drar sig undan anfallet. 
 
När anfallet har upphört och situationen har lugnat sig skall hunden visa att den inte 
längre har lust att anfalla mot figuranten som nu beter sig normalt. 
 
 


