
 
 

Nedan kan du läsa mer exakt vad det innebär att ställa 

upp i nybörjar- och ungdomsklasserna. 

 

De här klasserna är till för er som börjat träna men inte är riktigt färdiga för att 

tävla i klubbmästerskapet. För nybörjarklass ska hunden inte ha tävlat officiellt. 

 

Ungdomsklass är öppen för förare t.o.m. 15 år, hunden får ha tävlat officiellt. 

 
 

 

Nybörjar- och ungdomsklass i agility 

 

Hunden ska vara minst 18 månader. Hunden ska ha tränat agility och hjälpligt 

kunna hålla sig på banan med intresset riktad på föraren och hindren. 

 

Banan kommer att bestå av cirka 15 hinder som ska tas i rätt nummerföljd. Hindren 

på banan kommer att vara hopphinder på mediumhöjd, långhopp i två sektioner, 

kort och lång tunnel som kan vara svängda samt däck. 

 

INGEN VINNARE UTSES! Syftet med denna klass är att ekipaget i lugn och ro ska 

kunna ta sig runt banan inom idealtiden och utan hinderfel. Alla ekipage som klarar 

idealtiden utan hinderfel kommer på delad 1:a plats. Ekipage med hinderfel och/eller 

tidsfel kommer på delad 2:a plats. Ekipage som diskar sig eller ger upp på vägen 

kommer på delad 3:e plats. 

  

  

 



Nybörjar- och ungdomsklass i lydnad 

 

Hunden ska vara minst 10 månader. 

 

Momenten som kommer att vara med är:  

linförighet (koeff. 3)  

platsliggande (koeff. 2)  

inkallning (koeff. 2) 

hopp över hinder (koeff. 2)  

Dessutom kommer domaren att ge betyg på helhetsintryck (koeff. 1).  

 

Koeff. = koefficient. Olika moment är värda olika mycket, och poängen som domaren 

ger (0, 5-10) multipliceras med koefficienten. Maxpoäng för nybörjarklassen kommer 

att vara 100 poäng.  

 

Ingen vinnare utses, utan pris enligt följande: 

□ 1:a pris – 80-100 poäng 

□ 2:a pris – 60-79,5 poäng 

□ 3:a pris – 0-59,5 poäng 

 

Linförigheten kommer att vara fyra sträckor, en vanlig halt och tre 

vändningar/halter (höger, vänster och helt om). Någon vänsterhalt kommer ej att 

vara med. 

 

Linförighet är att hunden går fot med koppel på. Den ska hålla en jämn och bra 

position på vänster sida och sitta ner i alla halter. En bra riktlinje är att hundens 

framtassar ska vara ungefär i jämnhöjd med dina tår. I halterna så är det också 

viktigt att hunden förblir rak vid din sida och inte sitter snett. När du börjar träna 

linförighet så tänk på att börja med bara något steg och belöna ofta. Hunden ska 

alltid tycka det är roligt att gå fot! Vid varje nytt marsch-anträde får kommando ges, 

men fler kommandon än så räknas som dubbelkommandon. 

 

Vid platsliggandet så ska du lägga ner hunden från utgångsposition (att hunden 

sitter fot vid din sida), lämna den, gå bort tio meter och vänta i tio sekunder innan du 

återvänder och sätter upp hunden. Det är viktigt i momentet att hunden ligger lugnt 

och stilla och inte reser sig upp eller kryper framåt. Tänk också på att träna in ett 

snabbt läggande. Det är alltså inte en platsliggning med andra hundar, som i övriga 

lydnadsklasser, utan momentet sker individuellt. Kommandon ges när hunden läggs 

ner, när den lämnas och när den ska sitta upp. 

 

Vid inkallningen ska du lämna hunden sittandes och gå tio meter bort för att 

därifrån kalla in hunden. Hunden ska komma i snabb och jämn fart och sätta sig fot 

vid din sida. Enda kommandona är stanna- och inkallningskommandot. 

 

Hopp över hinder kommer att se ut som momentet gör i lydnadsklass 1. Du väljer 

själv var du vill sätta hunden i förhållande till hindret, lämnar hunden och går till 



andra sidan för att kalla in hunden över hindret. När den kommer ska den sätta sig 

fot. Kommando får ges när hunden ska stanna och när den ska hoppa/kallas in. 

 

Vid bedömning av helhetsintryck så tas hänsyn till samarbetet mellan dig och din 

hund både under och mellan momenten. Ett glatt uppträdande från både hund och 

förare lönar sig!  

 

Mellan momenten är det fritt fram att berömma och klappa om sin hund. Men godis 

och leksaken får vänta tills tävlingen är slut och ni tagit er av tävlingsplanen! Om 

man ger fler kommandon än vad som anges här kallas det ”dubbelkommando” och 

lite poängavdrag, vilket också beröm (och korrigeringar, men det hör förstås inte 

hemma på lydnadsplanen) under momentets gång gör. 

 

 


