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Skydds (Nordic Protection) 

Dette danske program i Skydds skal ses i sammenhæng med programmet for nordisk spor og run-

dering. Mht. generelle regler samt øvelserne feltsøg og alle lydighedsmomenter henvises til dette 

program. 

 

SPORSØG: 

Koefficient: 7 

Max tid for sporsøg: 20 min. 

Sporet er 600 meter langt og ca. 50 min. gammelt fremmedspor. Sporet skal angives med start-

punkt og retning. Sporet skal indeholde flere vinkler.  

Sporlæggeren skal udlægge 4 genstande på sporet, hvoraf den sidste (store) skal lægges ved spo-

rets afslutning. 

Bedømmelse: 

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 (20 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. 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. 

RUNDERING: 

 Momentet indeholder og bedømmes i løbearbejdet samt halsgivning. 

Koefficient: 5 
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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 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 are-

alet. Momentet er slut, når hunden har fundet 2 figuranter, eller når maxtiden er gået – eller hvis 

hundeføreren 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. 

Halsgivning:  koefficient: 2 

Når hunden finder en figurant, skal den, uden påvirkning fra føreren eller fra figuranten, gø vedva-

rende hos figuranten, indtil føreren ankommer. 

Bedømmelsen: 

Øvelsen starter, når hunden finder figuranten og er slut når figuranten er blevet transporteret til-

bage 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 poin-

tene 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 fi-

guranten. 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 hos 2. figurant bedømmes på samme måde som ovennævnte.  
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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 diskvalifi-

kation. 

Anvisning: 

Arealets begrænsninger skal om nødvendigt markeres. Arealet skal gås igennem af både menne-

sker 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. 

 

FORSVARSDELEN 

TRANSPORT: 

Koefficient: 1 

Kommando:  ”transport” og ”plads”  

Momenterne ”Transport” og ”Overfald” udføres i en sammenhængende øvelse, men bedømmes 

hver for sig. 

Hundeføreren følger figuranten som konkurrencelederen sætter i gang. dirigerer. Hunden skal 

følge hundeføreren fri ved fod. Efter nogen tid går hundeføreren op til figuranten – ca. 1 meter en 

smule til højre bag figuranten. Transportstrækningens længde skal være mindst 50 meter. 

Bedømmelse: 

Til højeste karakter kræves, at hunden ikke på noget tidspunkt rører figuranten. Ligeledes skal den 

gå på plads med uafbrudt opmærksomhed på figuranten, men dog have kontakt med hundeføre-

ren, dvs. ved hundeførerens venstre side, fri ved fod. 

Udførelse: 
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Transport-øvelsen begynder på konkurrencelederens kommando med figuranten placeret foran 

hundeføreren, og hunden siddende på plads ved hundeføreren. Transporten på ”lang” afstand skal 

foregå på en strækning af mindst 15 meter. Derefter kommanderes hundeføreren til at indtage 

”kort afstand” ca. 1 meter let til højre bag ved figuranten. 

Konkurrencelederen skal give hundeføreren kommandoer om retningsændringer under momen-

tet. Momentet afsluttes med overfaldet, hvorefter ekvipagen skal indtage udgangsstillingen plads. 

Hvis hundeføreren er placeret forkert i forhold til figuranten, skal konkurrencelederen påtale 

dette. (Én gang) 

 

OVERFALD: 

Koefficient: 2 

Kommando: ”stå stille” eller ”slip” ”plads”  

På anvisning fra konkurrencelederen laver figuranten, hovedsageligt med højre arm, et overfald på 

hundeføreren. Hunden skal med bid i beskyttelsesærmet afvise angrebet. Når figuranten på hun-

deførerens kommando ”stå stille” ophører angrebet, hvorefter hunden skal slippe figuranten. 

Bedømmelse: 

Transport og Overfald udføres som to sammenhængende øvelser, men skal bedømmes hver for 

sig. Ved bedømmelsen skal tages hensyn till den hurtighed, hvormed hunden afværger figurantens 

angreb. Angrebet skal afvises, dvs. slaget bør afværges så tidligt, at hunden ved sin indgriben af-

værger angrebet så tidligt/hurtigt, at der ikke ville kunne ske skade på hundeføreren. Fuldfører 

hunden ikke denne opgave, bliver øvelsen ikke godkendt. I øvrigt får den hurtighed og kraft hvor-

med hunden afværger angrebet betydning for bedømmelsen. Hvis hunden ikke giver slip, er øvel-

sen mistet.  

Udførelsen: 

I reglerne for momentet Transport angives hvilken placering hund og hundefører skal have i for-

hold til figuranten. Hvis en hund er ulydig, dvs. går for langt foran hundeføreren, udføres overfal-

det ikke. 
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Angrebet, som skal udføres med virkelig kraft, skal ikke rettes mod hunden, men mod hundeføre-

rens overkrop. 

Reglerne foreskriver ikke, hvor lang tid angrebet skal foregå, men det afgøres af hundeføreren. Så 

snart hunden har afværget angrebet, kommanderes den af hundeføreren til at slippe figuranten. 

Når hundeføreren har kommanderet hunden på plads, er momentet slut, og Transporten fortsæt-

ter. 

 

FREMSENDELSE TIL BEVOGTNING: 

Koefficient: 2 

Kommando: ”Rundér” eller ”Pas på” 

Hunden sendes mod en på ca. 40 meters afstand stående figurant, som hunden ikke tidligere har 

mødt i konkurrencen. Ved fremkomst tik figuranten, må hunden ikke angribe, men den skal be-

vogte figuranten, og må ikke forlade denne. Bevogtningen skal foregå mindst 1 min. Hunden af-

hentes efter tilladelse fra konkurrencelederen.  

Bedømmelse: 

Til max point kræves, at hunden uden afbrydelse løber frem til figuranten og påbegynder bevogt-

ning af denne med eller uden halsgivning. Står hunden for tæt på figuranten (inden for sparkeaf-

stand) 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.  

Udførelsen: 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 1 min. 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. 
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MODPRØVE: 

Koefficient: 3 

Kommando: ”stop manden” 

Modprøve og slip udføres i en sammenhængeden øvelse (som transport med overfald)  

På konkurrencelederens anvisning flygter figuranten i let løb fra hundeføreren. På tegn fra konkur-

rencelederen sendes hunden på kommando efter den flygtende figurant. Når hunden er næsten 

fremme ved den flygtende figurant, vender denne sig hurtigt og med et fingeret slag med en læ-

derstok, truer han hunden. Hunden skal uden tøven angribe figuranten.  

Bedømmelse: 

Af navnet ”Modprøve” fremgår det, at hensigten med øvelsen er, at prøve hundens mod og an-

greb. De slag som figuranten udfører, kan af og til medføre, at hundens angreb kommer sent (tø-

ver). Sådan tøven skal der som regel ske fradrag for. Varer angrebet alt for længe, skal øvelsen ikke 

godkendes.  

Udførelse: 

Ved udgangsstillingen står figuranten roligt til venstre og lidt fremme foran hundeføreren, der har 

sin hund på plads. Momentet begynder, når figuranten efter tilladelse/tegn fra konkurrencelede-

ren flygter bort fra hundeføreren. Hunden sendes efter den flygtende figurant, når denne er 

mindst 25 meter væk. Figuranten skal tage hensyn til hundens hurtighed, hvormed den nærmer 

sig og angriber således, at han i god tid kan vende front mod hunden og true denne med sit finge-

rede slag.  

 

Momentet er slut, når hundeføreren har kommanderet ”stå stille” eller ”slip” og figuranten afbry-

der angrebet på hunden.  

 

SLIP: 

 Koefficient: 4 

Kommando: ”Stå stille” eller ”slip” ”plads”. 
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Når figuranten efter ordre fra hundeføreren står stille, skal hunden på kommando ”slip” slippe sit 

bid og optage bevogtning af denne. 

Bedømmelse: 

Hvis hunden er længe om at slippe, skal der ske fradrag. Hvis hunden ikke lystrer hundeførerens 

anden kommando, kan den ikke godkendes. Bevogtningen bedømmes som i øvelsen ”Fremsen-

delse til bevogtning”, dvs. hunden må ikke være inden for sparkeafstand og ikke længere væk end 

5 meter. 

Udførelse: 

Når bevogtningen har foregået i ca. 30 sekunder, gives tilladelse til hundeføreren om at hente 

hunden. Momentet begynder på hundeførerens ordre til figuranten om at stå stille, og han ophø-

rer med angrebet og står stille. Momentet er slut, når hundeføreren er kommet frem til hunden og 

denne er kommet på plads. 

 

BEVOGTNING MED FLUGT  

Kommando:  ”Pas på”, ”stå stille” eller ”slip”, ”plads”. 

Hunden er placeret ca. 3 m fra figuranten, med front mod denne og kommandoen (pas på) gives. 

Hundeføreren forlader stedet med ca. 30 m. Når figuranten forsøger at flygte på en naturlig måde, 

skal hunden afværge dette med et angreb. Angrebet skal slutte, når figuranten står stille. Hunde-

føreren har mulighed for at kommandere ”stå stille” eller ”slip”) 

Hunden bliver testet i mindst to flugtforsøg fra figurantens side.  (30 og 15 sek.)  

Bevogtningen er slut, når hundeføreren kaldes frem og får hunden på plads.  

Bedømmelse: 

Som navnet antyder, er det meningen at teste hvor effektivt hunden bevogter figuranten, og at 

den angriber øjeblikkeligt, når figuranten prøver at flygte. Derfor er det en fejl, hvis hunden forla-

der stedet og f.eks. løber hen til hundeføreren. Desuden er det vigtigt, at hunden angriber så snart 

figuranten bevæger sig, og at den stopper sit angreb, så snart figuranten er passiv. 
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FLUGT MED SKUD: 

Koefficient: 4 

Kommando: ”Stop manden” ,”stå stille”, ”plads”  

På tegn fra konkurrencelederen flygter figuranten bevæbnet med en pistol i let løb bort fra hunde-

føreren. På tegn fra konkurrencelederen sendes hunden på hundeførerens kommando efter figu-

ranten. Når hunden er ca. 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 bibeholde sit greb til 

figuranten er afvæbnet og hundeføreren har kommanderet ”stå stille” ”slip”. 

Bedømmelse: 

For at kunne opnå højeste karakter kræves det, at hunden bibeholder sit greb til afvæbningen er 

sket. Slipper hunden grebet, når hundeføreren befinder sig mere end 5 meter fra figuranten, kan 

øvelsen højest godkendes til 5,0. Skifter hunden bid og dette sker hurtigt, skal der ikke ske fradrag. 

En hund som tøver under skudløsningen fradrages i karaktergivningen. Hunde som tydeligt er 

skudræd godkendes ikke i øvelsen. 

Udførelsen: 

Hunden sidder i udgangsstilling på plads ved hundeførerens venstre side. Momentet begynder, når 

figuranten på tegn fra konkurrencelederen får tilladelse til at flygte bort fra hundeføreren. Efter 

konkurrencelederens tegn sendes hunden, på hundeførerens kommando, efter figuranten, når 

denne er nået ud på en afstand af ca. 25 meter. Det forhold, som beskrevet, at figuranten skal 

vende sig om mod hunden, når den er næsten fremme, skal ikke medføre at figuranten afbryder 

flugten. Han skal fortsætte sin flugt. Derimod anses det som naturligt at figuranten bremser lidt 

ned i det øjeblik skuddet afgives, for at se om hunden tøver i sit angreb, men han skal herefter 

fortsætte sin flugt. Når hunden har angrebet figuranten med bid i beskyttelsesærmet, skal figuran-

ten fortsætte med at være i bevægelse og ”kæmpe med hunden”, så længe hunden bibeholder sit 

greb. Hundeføreren har ret til at optage forfølgelsen, når skuddet er afgivet. Momenter er slut, når 

hunden har indtaget sin udgangsstilling.  


