
LYDIGHETSPRØVE KLASSE III 

 

Øvelse 1: Felles sitt 1 minutt med synlig fører 
Koeffisient: 2 Maks poeng: 20 

Kommando: Ord for ”sitt” og ”bli”. 

Utførelse: Med hundene i utgangsstilling stilles ekvipasjene opp på en linje med 

passe avstand, ca. 3 meter mellom hver ekvipasje. På ordre skal førerne gi 

hundene kommando om å bli, og forlate hundene. Etter ca 20 meter og på ordre 

skal førerne gjøre helt om og holdt. Tiden starter når førerne står vendt mot 

hundene. Øvelsen avsluttes ved at førerne beordres tilbake og inntil hundene. 

Det bør ikke være færre enn 3 hunder i øvelsen, og ikke flere enn 6. 

Dommeranvisning: Hund som legger seg, reiser seg, eller som forflytter seg 

mer enn 3 ganger sin egen kroppslengde, underkjennes i øvelsen. Hund som 

legger seg eller reiser seg etter 1-minutterperioden når førerne er på vei tilbake, 

skal ikke ha høyere karakter enn 5. Hund som bjeffer 1 - 2 ganger, skal ha 1 - 2 

karakterer trekk. Bjeffer hunden hele tiden, skal øvelsen underkjennes. 

Uroligheter, for eksempel hvis hunden skifter vekten fra den ene foten til den 

andre, skal det trekkes for. Hunden kan imidlertid snu på hodet og dermed vise 

interesse for det som foregår rundt seg, uten at dette må være et uttrykk for 

rastløshet eller engstelse. 

 

Øvelse 2: Fellesdekk 3 minutter med skjult fører 
Koeffisient: 3 Maks poeng: 30 

Kommando: Ord eller tegn for ”dekk”, ”bli liggende” og ”utgangsstilling”. 

Utførelse: Med hundene i utgangsstilling stilles ekvipasjene opp på en linje med 

ca. 3 meter, mellom hver ekvipasje. Neddekket fra utgangsstilling skal utføres 

ved at en og en hund, på ordre, kommanderes ned i dekk, fra venstre mot høyre. 

På ordre kommanderer førerne hundene til å bli, og samlet forlater de hundene 

og går i skjul fra disse i 3 minutter. Tiden starter når førerne er i skjul for 

hundene. Etter at tiden er ute beordres førerne tilbake på linje i ringen. Så skal 

førerne beordres ca. 2 skritt bak hundene, hvor de gjør helt om og holdt. På 

fornyet ordre stiller førerne seg inntil hundene. En og en, nå fra høyre mot 

venstre, får førerne ordre om å kommandere hundene i utgangsstilling. Det bør 

ikke være færre enn 3 hunder i øvelsen, og ikke flere enn 6. 

Dommeranvisning: Hund som reiser eller setter seg opp, før tiden for 

fellesdekk er startet, underkjennes i øvelsen. Hvis hunden dekker eller setter seg 

opp på kommanderinger fra andre enn fra egen fører, kan det ikke gis høyere 

karakter enn 8. Hund som både dekker og setter seg opp på kommanderinger fra 

andre enn egen fører, kan ikke få høyere karakter enn 7. Hund som dekker på 

annens kommando og deretter kommanderes opp i sitt av fører, skal 

underkjennes i øvelsen. Hund som reiser eller setter seg opp uten for øvrig å 

forflytte seg etter at tiden er startet, skal ikke ha høyere karakter enn 5. 



Forutsetningen for å få en godkjent karakter er imidlertid at hunden ikke setter 

eller reiser seg opp før halve tiden har gått. Hund som forflytter seg mindre enn 

3 ganger sin egen kroppslengde, bjeffer eller piper, gis ikke høyere karakter enn 

8. Forflytter hunden seg mer enn 3 ganger sin egen kroppslengde, underkjennes 

øvelsen, om det skjer før førerne er kommet tilbake i ringen og stilt seg på linje. 

Skjer dette etter at førerne har stilt seg på linje foran hundene, gis ikke høyere 

karakter enn 8. Øvelsen er ferdig når siste hund er bedømt. 

 

Øvelse 3: Fri ved foten 
Koeffisient: 4 Maks poeng: 40 

Kommando: Ord eller tegn for ”på plass”. Tillatt fra holdt og ved forandring av 

gangart. 

Utførelse: Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling. Hunden skal gå på 

førerens venstre side med hodet eller skulderen på høyde med førerens venstre 

ben, og villig følge føreren. Øvelsen bør inneholde ulike gangarter med 

vendinger og holdt under marsj og sakte marsj. Det bør også være vendinger 

under springmarsj, samt vendinger ved holdt på stedet, og 2-3 skritt 

forflytninger i ulike retninger. Hunden skal raskt, uten kommando, innta 

utgangsstilling når føreren gjør holdt. 

Dommeranvisning: Hver avvikelse som ekvipasjen gjør fra et ønsket mønster, 

skal klart komme til uttrykk i karakteren. Beveger hunden seg vekk fra føreren, 

eller større deler av øvelsen følger føreren på lengre avstand enn 1 meter, 

underkjennes øvelsen. Treghet, manglende kontakt, ploging, skjeve holdter og 

bruk av ekstra kommandoer er feil. Ved karaktersetting skal slike feil ha 

oppmerksomhet. 

 

Øvelse 4: Sitt under marsj 
Koeffisient: 2 Maks poeng: 20 

Kommando: Ord eller tegn for ”sitt” og ”på plass”. 

Utførelse: Øvelsen starter med hunden i utgangstilling. På ordre starter 

ekvipasjen fri ved foten. Etter ca. 10 meters marsj, på et angitt sted, 

kommanderes hunden til å sette seg, mens føreren fortsetter marsjen ca. 10 

meter, og på ordre gjør helt om og holdt. Føreren får deretter ordre om å gå 

tilbake og gjøre helt om og holdt 2 skritt bak hunden. Føreren får så ordre om å 

gå inntil hunden og under marsj ta denne med seg ca. 3 meter hvor føreren får 

ordre om å gjøre holdt. 

Dommeranvisning: For å oppnå høyeste karakter skal hunden raskt utføre 

sittmomentet. Setter ikke hunden seg på 2 kommandoer underkjennes øvelsen, 

setter ikke hunden seg på første kommando gis ikke høyere karakter enn 7. For å 

oppnå en godkjent karakter kreves det at hunden setter seg innenfor en grense på 

2 ganger sin egen kroppslengde etter at kommando er gitt. Setter ikke hunden 

seg før føreren har gjort helt om og holdt underkjennes øvelsen. Hund som 



legger seg eller reiser seg, etter først å ha satt seg, gis ikke høyere karakter enn 

5, om det skjer før føreren har gjort helt om og holdt. Skjer det etter at føreren 

har gjort helt om og holdt, gis ikke høyere karakter enn 8. Ved bedømmelse av 

øvelsen skal utførelsen av fri ved foten også tillegges oppmerksomhet. 

 

Øvelse 5: Innkalling fra dekk, med dekk 
Koeffisient: 3 Maks poeng: 30 

Kommando: Ord eller tegn for ”dekk”, ”bli liggende” og ”på plass”. 

Utførelse: Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling. På ordre kommanderes 

hunden til å dekke. På ordre går føreren fra hunden, ca. 20 meter, og gjør helt 

om og holdt. Føreren får så ordre om å kalle inn hunden. Før hunden har passert 

halve distansen kommanderes den til å dekke. På ordre kalles hunden deretter 

inn til utgangsstilling. 

Dommeranvisning: Uvillighet i denne øvelsen skal medføre kraftig senking av 

karakteren. Har ikke hunden kommet fram til føreren på 2 

innkallingskommandoer, gis ikke høyere karakter enn 7. Øvelsen underkjennes 

om ikke hunden er kommet frem til fører på 3 innkallingskommandoer. Forlater 

hunden plassen sin med mer enn 3 ganger sin egen kroppslengde før føreren har 

gjort helt om og holdt, underkjennes øvelsen. Forlater hunden plassen sin med 

mindre enn 3 ganger sin egen kroppslengde, gis ikke høyere karakter enn 7. 

Starter hunden før innkallingsordre, etter at føreren har gjort helt om og holdt, 

gis ikke høyere karakter enn 7. En hund som før kommando for innkalling er gitt 

reiser eller setter seg uten å forflytte seg, skal ikke gis høyere karakter enn 8. En 

hund som ikke adlyder kommandoen innenfor en grense på 5 ganger sin egen 

kroppslengde, skal underkjennes i øvelsen. Legger hunden seg nærmere fører 

enn 5 meter, underkjennes øvelsen. Det skal legges stor vekt på at hunden velger 

korteste vei, og at den kommer i god fart. 

 

Øvelse 6: Fremadsending med dekk og på plass 
Koeffisient: 4 Maks poeng: 40 

Kommando: Ord eller tegn for ”marsj”, ”dekk” og ”på plass”. Ord eller tegn for 

å sende fram hunden. 

Utførelse: Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling med fronten inn mot en 

av sidene i ruta. På ordre sender føreren hunden ut mot en markert rute, som skal 

være markert med en kjegle i hvert hjørne, plassert ca. 15 meter fra startpunktet. 

Ruta bør være plassert ca. 3 – 5 meter fra ringens ytre grense. Det skal være en 

synlig markering, tape, kritt eller lignende, mellom de 4 kjeglenes ytterkant. 

Markørene skal være godt synlige. Når føreren anser seg ferdig med å sende 

hunden inn i den markerte ruten, kommanderes den til å dekke. På ordre 

marsjerer føreren ut mot hunden, og ca. 2 meter fra den markerte ruten, gis 

føreren ordre om å fortsette marsjen mot høyre/venstre. Etter ca. 10 meter gis ny 

ordre om marsjvending mot startpunktet for øvelsen. Etter ca. 5 meters marsj får 



føreren ordre om å kalle inn hunden på plass under fortsatt marsj. Ved stedet der 

øvelsen startet, gis føreren ordre om holdt. Skissen under viser et eksempel på 

hvordan øvelsen kan gjennomføres. 

Dommeranvisning: Hovedhensikten med øvelsen er at føreren skal kunne 

sende hunden til ønsket sted, og på avstand bestemme hvor hunden skal dekke. 

For å oppnå høyeste karakter er ett av kravene at det ikke blir gitt mer enn 4 

kommanderinger under øvelsen. Starter hunden før kommando om utsending, 

gis ikke høyere karakter enn 7. Vanskeligheter med å få hunden inn i ruten 

innebærer senking av karakteren. Dekkes hunden utenfor den markerte ruten 

(bordprinsippet), underkjennes øvelsen. Det er ikke tillatt å dirigere en hund 

videre når den allerede har lagt seg ned. Hund som reiser eller forflytter seg mer 

enn 3 ganger sin egen kroppslengde, underkjennes i øvelsen. Forflytter hunden 

seg mindre enn 3 ganger sin egen kroppslengde, eller piper, gis ikke høyere 

karakter enn 8. Setter hunden seg opp, uten for øvrig å forflytte seg, gis ikke 

høyere karakter enn 5. Kommer hunden før kommando om innkalling er gitt, 

men etter at føreren har gjort andre høyre/venstre vending, gis ikke høyere 

karakter enn 7. Hvis hunden er veldig treg, skal den ikke ha høyere karakter enn 

6. 

 

Øvelse 7: Apportering over hinder 
Koeffisient: 3 Maks poeng: 30 

Kommando: Ord eller tegn for ”bli”, ”hopp apport” og ”avlever”. 

Utførelse: Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling, på valgfri avstand fra 

hinderet. På ordre kaster føreren ut arrangørens apport av tre, og på fornyet 

ordre kommanderes hunden til å apportere. Hunden skal hoppe over hinderet, 

hente apporten, hoppe tilbake over hinderet og innta utgangsstilling. På ny ordre 

gir føreren hunden kommando om å avlevere apporten. Hinderet skal være tett, 

og høyden skal være hundens skulderhøyde, maksimum 70 cm. Føreren kan, 

innenfor maksimumhøyden på 70 cm, forlange hinderet høyere enn hundens 

skulderhøyde. 

Dommeranvisning: Starter hunden før apporten har landet, underkjennes 

øvelsen. Føreren må gi kommandoen for apport før hunden er midt over hinderet 

ved første gangs passering, for å unngå senking av karakteren. Hoppet skal 

utføres i begge retninger. Berører hunden hinderet, uansett hvor lite det er 

(unntatt med halen), gis ikke høyere karakter enn 8. Stopper hunden foran 

hinderet, og to ganger til vegrer å hoppe, skal øvelsen underkjennes. Starter 

hunden etter at apporten har landet og før kommando er gitt, gis ikke høyere 

karakter enn 7. Slipper hunden apporten ved fører uten å ta den opp igjen, gis 

ikke høyere karakter enn 7. Mister/slipper hunden apporten 2 ganger, 

underkjennes øvelsen. Når det gjelder tygging på apportbukken må det være 

avgjørende for karaktersettingen hvor kraftig hunden tygger. Ved vedvarende 

kraftig tygging skal ikke høyere karakter enn 5 gis. (For øvrig henvises det også 

til ”Generell deltagerinformasjon og bedømmelseskriterier”.) 



Øvelse 8: Apportering av metallgjenstand 
Koeffisient: 3 Maks poeng: 30 

Kommando: Ord eller tegn for ”bli”, ”apport” og ”avlever”. 

Utførelse: Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling. På ordre kommanderer 

føreren hunden til å bli og kaster arrangørens apport av metall minst 10 meter. 

På ny ordre kommanderes hunden til å apportere. Hunden skal raskt hente 

apporten og innta utgangsstilling. På ny ordre gir føreren hunden kommando om 

å avlevere apporten. 

Dommeranvisning: Starter hunden før apporten har landet, underkjennes 

øvelsen. Starter hunden etter at apporten har landet og før kommando er gitt, gis 

ikke høyere karakter enn 7. Slipper hunden apporten ved fører uten å ta den opp 

igjen, gis ikke høyere karakter enn 7. Mister/slipper hunden apporten 2 ganger, 

underkjennes øvelsen. Når det gjelder tygging på apportbukken må det være 

avgjørende for karaktersettingen hvor kraftig hunden tygger. Ved vedvarende 

kraftig tygging, gis ikke høyere karakter enn 5. (For øvrig henvises det også til 

”Generell deltagerinformasjon og bedømmelseskriterier”.) 

 

Øvelse 9: Neseprøve 
Koeffisient: 3 Maks poeng: 30 

Kommando: Ord eller tegn for ”søk apport” og ”avlever”. 

Utførelse: Til hver av førerne utleveres, straks forut for øvelse nr. 3 (Fri ved 

foten), en uberørt tregjenstand i henhold til utstyrslista. Øvelsen starter med 

hunden i utgangsstilling vendt mot stedet neseprøvegjenstandene skal legges ut. 

På ordre leverer føreren fra seg sin nese-prøve gjenstand. På ny ordre vender 

føreren seg helt om. Fører kan velge om hunden skal sitte i retning mot 

gjenstandene, eller om hunden skal være med fører i helt om. Neseprøven legges 

ut sammen med 5 lignende uberørte gjenstander. De legges ut på en rad med ca. 

0,25 meters avstand, eller i en sirkel med radius på ca. 0,5 meter, på ”klokken” 

11, 12 eller 13. Det skal være ca. 10 meter avstand mellom ekvipasjen og 

gjenstandene. Føreren får ordre om å vende helt om. På ordre kommanderer 

føreren hunden til å hente den korrekte gjenstanden, og raskt bringe den tilbake 

til føreren. Plasseringen, i sirkelen eller raden, av førerens neseprøvegjenstand 

bør varieres for hver ekvipasje. 

Dommeranvisning: Det er ikke tillatt for hunden å berøre eller snuse på 

gjenstanden før den avleveres til dommeren. Skjer det, blir øvelsen underkjent. 

Hunden kan derimot få snuse på førerens hånd før den blir sendt ut for å 

apportere. Det skal legges stor vekt på hundens vilje til å arbeide, og dens 

tempo. Hund som starter før kommando, tygger eller slipper gjenstanden før 

kommando om avlevering er gitt, gis ikke høyere karakter enn 7. Tar hunden 

opp feil gjenstand en gang, skal det ikke gis høyere karakter enn 7. Tar hunden 

opp feil gjenstand to ganger, skal øvelsen underkjennes. Når det gjelder tygging 

på gjenstanden må det være avgjørende for karaktersettingen hvor kraftig 

hunden tygger. Ved vedvarende kraftig tygging, gis ikke høyere karakter enn 5. 



Avleverer hunden feil gjenstand, tar med seg flere eller avleverer gjenstanden 

tygget i stykker, underkjennes øvelsen. Slipper hunden gjenstanden ved fører, 

uten å ta den opp igjen, gis ikke høyere karakter enn 7. I tilfeller hvor hunden 

ikke finner gjenstanden med en gang, skal ikke dette automatisk føre til 

karakternedsettelse så lenge hunden arbeider effektivt. Etter 1 minutt avbrytes 

øvelsen, og øvelsen underkjennes. Det skal være 6 nye gjenstander for hver 

ekvipasje. 

 

Øvelse 10: Kontroll over hunden på avstand 
Koeffisient: 4 Maks poeng: 40 

Kommando: Ord eller tegn for ”dekk”, ”bli” og ”utgangsstilling”. Ord og/eller 

tegn for ”stå”, ”sitt” og ”dekk” på avstand. 

Utførelse: Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling. På ordre kommanderer 

føreren hunden til å dekke, til å bli og går til anvist plass ca. 5 meter fra hunden. 

Føreren blir anvist når forandringer skal skje. Hunden skal forandre stilling 6 

ganger, og hver stilling holdes i ca. 3 sekunder. Siste stilling skal være dekk. 

Føreren får deretter ordre om å gå 2 skritt bak hunden og gjøre helt om og holdt. 

Føreren får så ordre om å gå inntil hunden. På ny ordre kommanderes hunden i 

utgangsstilling. 

Dommeranvisning: Det skal legges vekt på hvor raskt hunden utfører 

stillingsforandringene, og hvor mye den forflytter seg. Hund som etter siste 

moment har forflyttet seg (beveget seg) mer enn 2 ganger sin egen kroppslengde 

fra øvelsens startpunkt, underkjennes i øvelsen. Hund som etter siste moment 

har forflyttet seg (beveget seg) 1 gang sin kroppslengde, gis ikke høyere 

karakter enn 7. Forflytninger i alle retninger skal summeres. For å oppnå en 

godkjent karakter i øvelsen må hunden forandre stilling minst 4 ganger. Hunden 

skal holde stillingene stå, sitt og dekk i ca. 3 sekunder før ny ordre om 

stillingsforandring blir gitt. Bryter hunden dekk før føreren er kommet tilbake, 

gis ikke høyere karakter enn 8. For mye stemmebruk, samt overdreven og 

vedvarende håndtegn er uønsket og skal gjenspeiles i karaktersettingen. 

 

Øvelse 11: Helhetsinntrykk 
Koeffisient: 1 Maks poeng: 10 

Dommeranvisning: Med helhetsinntrykk menes først og fremst samarbeidet 

mellom hund og fører, samt hundens arbeidsvilje og arbeidsglede gjennom 

samtlige av konkurransens øvelser. Det skal tas hensyn til hund og førers 

opptreden under og mellom de enkelte øvelser. Det skal også tas hensyn til de 

forskjellige rasers temperament. Helhet skal altså bedømmes selvstendig og skal 

ikke nødvendigvis reflektere gjennomsnittet av de øvrige karakterer. 

Max poengsum: 320 

Anmerkning: For utførelse av øvelsene, se også på ”Generell 

deltagerinformasjon, og bedømmelseskriterier for LP-stevner”. 


