Forord
Dette dokument indeholder de tilføjelser og rettelser, der vil være nødvendige for at beskrivelsen
af de nordiske discipliner, som er samlet i dokumentet ”Nordisk program” på DcH
Landsforeningens hjemmeside, også kommer til at indeholde skydds programmet.
Selve skydds programmet svarende til en Store Nordisk konkurrence er allerede beskrevet på
engelsk i dokumentet ”FCI Nordisk program”, som også ligger på DcH Landsforeningens
hjemmeside.
En dansk udgave af skydds programmet er under udarbejdelse.
Som det allerede fremgår af ”Nordisk program” er en Lille Nordisk konkurrence et rent DcH
konkurrenceprogram, som har til formål at skabe mulighed at hundeførere kan stifte bekendtskab
med de nordiske discipliner i konkurrencesammenhæng på et forholdsvis tidligt tidspunkt og på et
velbeskrevet grundlag.
For de hundeførere, der ønsker at konkurrere i skydds programmet, er en Lille nordisk
konkurrence nærmest en nødvendighed for at fastholde motivationen frem til, at man kan blive
klar til en rigtig Store Nordisk konkurrence i skydds. Det vil ikke være unormalt, at der skal
arbejdes seriøst og målrettet i 3-5 år, før man kan forvente at være klar til at gennemgå og bestå
en Store Nordisk konkurrence i skydds. I forløbet frem mod det vil det være naturligt, at stille op i
konkurrencer i både DcH-programmet og Lille Nordisk spor eller rundering, men der er ingen
tilsvarende konkurrenceprogrammer, hvor man kan få arbejdet med forsvarsmomenterne i
konkurrencesammenhæng.
I den forbindelse er IPO-programmet ikke at sammenligne, da der her lægges vægt på andre
momenter i bedømmelsen af hunden. Det skal i øvrigt bemærkes, at IGP-programmet med samme
begrundelse har konkurrencemuligheder på flere niveauer både i hele programmet samt i dele af
programmet.
Det samme har det svenske brugshundeprograms skydd-del, som er ”moderprogram” for Nordic
Style Skydd. Her konkurreres i 3 grupper – lägre, högre og elit.
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Generelle regler
Konkurrenceprogrammet i skydd indeholder 2 hovedmomenter – forsvarsarbejdet og rundering.
Hovedmomenterne skal bestås med minimum 70 i samlet karaktersum. Der skal minimum opnås
110 point for at bestå en Lille Nordisk skydd ud af maksimalt 260 point, som fordeler sig således:
Felt
Lydighed
Spor
Rundering
Forsvar
I alt

40 point
40 point
40 point
50 point
90 point
260 point

Lydighed
Følger samme beskrivelser og pointgivning som for spor- og runderingsgrupperne.

Feltsøg
Følger samme beskrivelser og pointgivning som for spor- og runderingsgrupperne.

Sporsøg
Koefficient: 4
Den generelle beskrivelse for sporsøg er også gældende for skydd-hunde
Sporet angives med startpunkt og retning og skal indeholde flere vinkler.
Sporet er ca. 400 m langt fremmedspor, ca. 60 minutter gammelt. Der er afsat 14 minutter til
sporsøget.
Sporlæggeren skal udlægge 3 genstande på sporet, hvoraf den ene skal lægges ved sporets
afslutning.
Bedømmelsen
Momentet begynder, når hunden sættes på sporet, og momentet er slut, når hunden har fundet
den genstand, der er anbragt ved sporets afslutning, eller når maxtiden (14 min.) er gået.
Der skal findes mindst to genstande, hvoraf den ene er slutgenstanden, for at øvelsen er bestået.
Der gives 2 point per sporgenstand. For at blive godkendt skal der afleveres mindst 1 lille pind plus
den store slutpind. Desuden gives en karakter for sporopstarten.
Anvisning:
Spor i samme terrænafsnit må ikke lægges nærmere hinanden end 150 meter. Dommerne bør
kunne følge hundens arbejde i ca. 150 meter. (Det er tiladt dommerne at følge med de første 150
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meter) Tiden regnes fra det øjeblik hunden er sat på sporet og til det øjeblik de fundne genstande
er afleveret til sporlæggeren. Sporets startpunkt og retning udpeges for hundeføreren.
Der trækkes 3 point for hver genstand, der ikke findes.
Konkurrencevejledning
Følger samme beskrivelse som for sporgruppen.

Rundering
Momentet indeholder og bedømmes i løbearbejdet samt halsgivning.
Koefficient: 3
Kommando: ”runder”, ”ud” og/eller tegn, fløjte må også bruges.
Max tid for øvelsen: 10 min.
Inden for et ca. 100 meter bredt og ca. 150 meter langt areal i kuperet terræn, skal to figuranter
være placeret i ”lette” naturlige skjul hver for sig. Hundeføreren får anvist en midterlinie, hvor
denne må bevæge sig og herfra dirigere hunden med kommando eller tegn. Hunden skal kvikt
med udslag på begge sider gennemsøge arealet. Midterlinjen skal have en slutmarkering, som
hundeføreren skal kunne se.
Bedømmelsen:
Øvelsen og tidtagningen begynder, når hundeføreren på tegn fra konkurrencelederen går ind i
arealet. Momentet er slut, når hunden har fundet 2 figuranter, eller når maxtiden er gået, eller HF
forlader arealet.
For en hund, der ikke følger hundeførerens kommandoer eller tegn skal der ske fradrag. En hund
som er ”ude af hånd” underkendes (karakter 0) Ligeledes sker der fradrag, hvis hunden mangler
afsøgning af areal, samt hvis hunden ikke afsøger i områdets fulde bredde.
For at hunden kan godkendes i rundering, skal den have halsgivning på mindst en figurant. Hvis
hunden mister en figurant, kan den højst opnå 7 point i runderingen.
Berøring og angreb på figuranten. Hvis hunden rammer figuranten med lette berøringer, er dette
ikke korrekt, og kan højest give 8 i karakter. Angreb på figuranten udløser automatisk en
diskvalifikation.
Anvisning:
Arealets begrænsninger skal om nødvendigt markeres. Arealet skal gås igennem af både
mennesker og hunde inden første hund. Arealet skal igen gås igennem af mennesker, efter hver 5.
hund. Figuranterne placeres på samme sted for samtlige hunde. Konkurrencelederen meddeler,
når der er 1 minut tilbage af runderingstiden.
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Halsgivning 1:
koefficient: 1
Når hunden finder en figurant, skal den, uden påvirkning fra føreren eller fra figuranten, gø
vedvarende hos figuranten, indtil føreren ankommer.
Bedømmelsen:
Øvelsen starter, når hunden finder figuranten og er slut når figuranten er blevet transporteret
tilbage til midterlinjen. Øvelsen ”Halsgivning” beskriver den første figurant hunden finder, uanset
hvor i arealet figuranten befinder sig. Hundens halsgivning skal guide føreren. Dvs. gøre det muligt
for føreren nemt at lokalisere hunden og figuranten. Ved længere ophold i halsgivningen vil
pointene blive reduceret. For at dommeren kan bedømme hundens halsgivning, må dommeren
kunne observere hundeførerens afhentning af hunden. Oftest må dommeren følge med føreren
ud til figuranten. Hvis hunden har fundet figuranten, men forlader denne mere end ca. 10 meter
uden at starte halsgivningen er øvelsen tabt. For at få point for øvelsen ”halsgivning” skal
halsgivningen påbegyndes inden max tiden er udløbet.

Halsgivning 2
Bedømmes på samme måde som ovennævnte.
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Forsvarsdelen
FREMSENDELSE TIL BEVOGTNING:
Koefficient: 1
Kommando: ”Rundér” eller ”Pas på”
Hunden sendes mod en på ca. 30 meters afstand stående figurant, som hunden ikke tidligere har
mødt i konkurrencen. Ved fremkomst tik figuranten, må hunden ikke angribe, men den skal
bevogte figuranten, og må ikke forlade denne. Bevogtningen skal foregå mindst 30 sekunder.
Hunden afhentes efter tilladelse fra konkurrencelederen.
Bedømmelse
Til max point kræves, at hunden uden afbrydelse løber frem til figuranten og påbegynder
bevogtning af denne med eller uden halsgivning. Står hunden for tæt på figuranten (inden for
sparkeafstand) kan der højest opnås 8,0 i karakter. Forlader den figuranten mere end 5 meter,
eller berører den figuranten, uanset hvornår det sker, godkendes den ikke i øvelsen.
Konkurrencevejledning
Som figurant skal vælges en person, som hunden ikke har mødt i nogen af de øvrige øvelser på
dagen. Denne skal indtage sin plads uden at vække hundens interesse, samt under hele momentet
stå fuldstændig stille.
Mellem hund og figurant må der ikke opholde sig andre personer, eller så tæt på, at misforståelser
kan opstå, dvs. hunden løber til en forkert person.
Bevogtningen af figuranten skal foregå i mindst 30 sekunder. Momentet begynder, når
hundeføreren med konkurrencelederens tilladelse har sendt hunden, og er slut, når hundeføreren
er kommet frem til figuranten og har taget hunden på plads.

Transport
Koefficient: 2
HF dirigerer figuranten til at gå ca. 3 meter foran sig. Hunden skal følge HF fri ved fod. Ved
anvisning går HF tæt op bagved figuranten, ca. 1 meter og en smule til højre.
Transportstrækningen skal være mindst 40 meter.
Se bilag for figur.
Bedømmelse
For at opnå højeste karakter kræves, at hunden på intet tidspunkt rører figuranten. Ligeledes skal
den gå på plads med uafbrudt opmærksomhed på fig., men dog have kontakt med HF. Dvs. ved
HF’s venstre side, som i øvelsen Fri ved Fod.
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Konkurrencevejledning
Øvelsen begynder på konkurrencelederens kommando med figuranten placeret foran HF og
hunden siddende på plads ved HF. Transporten med 3 meters afstand skal foregå på en strækning
af mindst 15 meter. Ved anvisning går HF tæt på fig. ca. 1 meter let til højre.
Konkurrencelederen skal give HF kommandoer om retningsændringer under momentet.
Momentet afsluttes med ”holdt”, hvorefter hund og HF skal indtage plads-position.

Bevogtning med flugt
Koefficient: 2
Hunden placeres i en afstand af cirka 3 meter fra figuranten og med front mod denne og
kommanderes til at bevogte denne.
HF begiver sig derefter til en angiven position 15 meter fra figuranten. På anvisning fra
konkurrencelederen flygter figuranten fra sin position, hvorefter hunden selvstændigt med bid i
beskyttelsesærmet skal hindre dette. Angrebet skal ophøre, så snart figuranten står stille. HF har
ret til at give kommandoen ”Stå stille” eller ”Slip”. Hunden prøves i 2 flugtforsøg.
Bedømmelse
Momentet vurderer hundens effektivitet i bevogtningen, og den hurtighed hvormed figuranten
stoppes. Forlader hunden sin plads og slipper bevogtningen (eksempelvis for at løbe til fører),
godkendes øvelsen ikke. For at få godkendt øvelsen, skal hunden angribe den flygtende figurant og
ophøre med angrebet (slippe), når figuranten er passiv.
Konkurrencevejledning
HF afgør hvilken stilling hunden placeres i ved bevogtningens start. Konkurrencelederen giver tegn
til HF, når denne må forlade sin hund. Cirka 15 sekunder efter HF er i stilling, afgiver
konkurrenceleder tegn til figuranten om at lave flugtforsøg. Straks efter hundens angreb skal
figuranten stå stille/være passiv. Angriber hunden ikke eller, er angrebet meget svagt, fortsætter
figuranten sin flugt, indtil konkurrencelederen giver tegn til, at flugtforsøget skal ophøre.
Andet flugtforsøg indledes efter ca. 7-8 sekunder.
Momentet begynder, når hunden placeres til bevogtning og slutter når HF på tegn går frem til
hunden og får denne på plads.

Flugt med skud
Koefficient: 4
På tegn fra konkurrencelederen flygter figuranten, der er bevæbnet med en pistol, i let løb bort fra
HF. På tegn fra konkurrencelederen sendes hunden efter figuranten. Når hunden er cirka 15 meter
fra den flygtende figurant, svinger denne til højre, vender sig mod hunden, og afgiver et skud i
luften. Hunden skal angribe figuranten og fastholde sit greb, indtil figuranten er afvæbnet og HF
har kommanderet figuranten til at stå stille og hunden til at slippe.
Bedømmelse
For at opnå højeste karakter kræves det, at hunden bibeholder sit greb indtil afvæbningen er sket.
Slipper hunden grebet, når HF er mere end 5 meter væk, kan der højest tildeles 5 point. Skifter
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hunden hurtigt bid, sker der ikke fradrag for dette. Tøver hunden under skudløsningen, sker der
fradrag. Er hunden skudræd, godkendes øvelsen ikke.
Konkurrencevejledning
Hunden sidder i udgangsstilling på plads. Momentet begynder når figuranten på tegn fra
konkurrencelederen flygter bort fra HF. Når figuranten er på en afstand af cirka 25 meter, giver
konkurrencelederen tegn til HF om at sende sin hund. Figuranten skal fortsætte sin flugt, selvom
han vender sig mod hunden, men kan bremser lidt ned i fart i skudafgivelses øjeblikket for at se
om hunden tøver i sit angreb. Herefter skal han fortsætte sin flugt. Efter at hunden har bidt sig fast
i ærmet, skal figuranten fortsat være i bevægelse (kæmpe med hunden), så længe hunden
bibeholder sit greb. HF må optage forfølgelsen, når skuddet er afgivet.
Momentet er slut, når hunden sidder på plads.
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Bilag
Figur ved afvikling af transportøvelse:
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