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IGP 1 Avd-B

Fritt följ 15 poäng
Sättande under gång 10 poäng
Läggande med inkallning 10 poäng 

Apportering på slät mark 15 poäng
Apportering 1m 15 poäng
Klättring A-hinder 15 poäng
Framåtsändande med läggande 10 poäng
Platsliggning med störning 10 poäng

Totalt: 100 poäng



Klättring över A-hinder

Hunden placeras minst 4 meter framför hindret.

Hundföraren ställer sig minst 4 meter från
hindret på andra sidan hindret.

HF kommenderar hunden att klättra och 
kompletterar med ett kommando för “hit“.

Efter att hunden suttit framför HF tas den med
nytt kommndo till grundposition.



Bedömning

• Hunden klättrar inte:
0 poäng

• Hunden lämnar sin position, men utför
klättringen på kommando:
-1 betygsenhet.

• Hunden lämnar sin position och passerar
hindret:
0 poäng



IGP 2 Avd-B
Fritt följ 15 poäng      

Sättande under gång 10 poäng

Läggande under gång med inkallning 10 poäng

Ställande under gång 5  poäng

Apportering på slät mark 10 poäng                  

Apportering 1m 15 poäng                       

Apportering A-hinder 15 poäng

Framåtsändande med platsläggande 10 poäng

Platsliggning med störning 10 poäng

Totalt 100 poäng



IGP 3 Avd-B

Fritt följ 15 poäng
Sättande under gång 5 poäng
Läggande under språngmarsch med inkallning 10 poäng
Ställande under språng marsch med inkallning 10 poäng
Apportering på slät mark 10 poäng
Apportering 1m 15 poäng                    
Apportering A-hinder 15 poäng
Framåtsändande med platsläggande 10 poäng
Platsliggning med störning 10 poäng

Totalt 100 poäng



1-metershinder

Inga ändringar
1m-hinder



Kommandon

Som kommando får valfritt ord väljas !

(samma genom hela provet)



Grundställning

Varje övning börjar i grundställning.
Grundställning får bara intas en gång inför
varje nytt moment.

HF får inte stå bredbent och armarna ska
hänga normalt intill kroppen.



Extra kommandon

Utför hunden inte momentet efter det
andra extra kommandot ges 0 poäng.

Utför hunden momentet först efter det andra
extra kommandot är betyget max i ett högt 
Bristfälligt (M)

5 poäng vid delat moment

1 extra kommando: Tillfredsställande -1,5 p

2 extra kommandon: Bristfälligt - 2,5 p



Fritt följ

• Från en korrekt, lugn och uppmärksam
grundställning ska hunden följa föraren, 
korrekt och uppmärksamt, och utan stress. 

• Hunden förs på vänster sida, med skuldrorna
vid förarens knä. Vid halter ska den sätta sig
snabbt och korrekt utan hjälp.



Bedömning fritt följ

• Beteende, stress, mm 1/3

• Koncentration, uppmärksamhet 1/3

• Position, teknik 1/3



Exempel

• Beteende, stress, mm G -20 % -1,0

• Koncentration, uppmärksam SG -10% -0,5

• Position, teknik V -0,0

• Totalt -1,5

• SG 13,5 Poäng



Beteende

• Pressad (negativt)

• Stress

• Kroppsspråk



Koncentration, uppmärksamhet

• Ögonkontakt önskvärd



Sättande under gång

Del 1: Grundställning

Framföring

Sättandet

50 %



Sättande under gång

Del 2: Sittandet (lämnande-återgång)
Uppmärksamhet
Avslutande grundställning

50 %



Platsläggande med inkallning

Del 1: Grundställning, framföring 30%

Läggandet 70%

50% av momentet 5 poäng



Platsläggande med inkallning

Del 2: Uppmärksamhet, inkallningen 70%

Grundställning 30%

50% av momentet 5 poäng



Ställande under språng marsch med inkallning

Del 1: 50 % 5 poäng

Grundställning, framföring, ställandet



Ställande under språng marsch med inkallning

Del 2: 50 % 5 poäng

Inkallningen, framförsittandet, grundställning



Apportering på slät mark

• Grundställning

• Motivation

• Upptagandet

• Omedelbar återgång

• Hantering

• Framförsittandet, avlämnandet

• Grundställning



Apportering 1m

• Uthopp 5 poäng

• Återhopp 5 poäng

• Apportering 5 Punkte

• Totalt 15 Punkte

Utmärkta hopp och en tillfredsställande
apportering kan alltså totalt bli SG (-1,5p).



Apportering 1m

• Hopp Motiverad och kraftfulla

• Lätt islag upp till - 1 poäng

• Kraftigt islag upp till - 2 poäng

• Apporteringen
Fel i apportering (tex hantering av
apportbocken) får endast belasta dessa
5 poäng !



Apportering 1m

• Delbedömning är endast möjlig om hunden
utfört minst ett hopp och apporterat.

• Ett hopp utmärkt, inget återhopp, utmärkt
apportering = 10 poäng

• Båda hoppen utmärkta, 
men apporterar inte = 0 poäng



Apportering 1m

• River hunden hindret på uthoppet
dras -5 poäng

• Hindret sätts upp igen och momentet görs om. 
Här bedöms endast återhoppet och 
apporteringen.

• River hunden hindret på återhoppet dras -5 p

• River hunden hindret åter en gång på
uthoppet ges 0 poäng för momentet.



Apportering A-hinder

• Uthopp/klättring 5 poäng

• Återhopp/klättring 5 poäng

• Apportering 5 poäng

• Totalt 15 poäng



Apportering A-hinder

• Hopp/klättring: Kraftfullt och motiverat

• Apportering:

Samma regler som vid apportering över
1m hinder.
Fel vid apporteringen får endast belasta
dessa 5 poäng



Apportering A-hinder

• Delbedömning är endast möjlig om hunden
utfört minst ett hopp/klättring och apporterat.

• Ett hopp utmärkt, inget återhopp, utmärkt
apportering = 10 poäng

• Båda hoppen utmärkta, 
men apporterar inte = 0 poäng



Framåtsändande med platsläggande

Del 1: 50 % 5 poäng

Grundställning, framföring, framåtsändandet

Del 2: 50 % 5 poäng

Läggandet, liggandet, grundposition -



Framåtsändande med platsläggande

• Felaktigt framförande, långsam, osäker, omotiverad utgång från hunden, långsamt 
läggande, rastlöshet, felaktigt sättande samt felaktig avslutande grundposition 
medför poängavdrag.

• Stannar vid första kommandot men lägger sig inte,
lägger sig direkt vid andra -1,5 poäng.

• Stannar vid första kommandot men lägger sig inte,
lägger sig direkt vid tredje -2,5 poäng.

• Stannar vid första kommandot
men lägger sig inte vid tredje kommandot -3,5 poäng.

• Stannar inte vid första kommandot,
stannar och lägger sig omedelbart vid andra -2,5 poäng.

• Stannar inte på 1: a eller 2: a kommandot,
stannar och lägger sig omedelbart vid tredje -3,5 poäng.

• Hunden kan inte stoppas med 3 kommandon 0 poäng.

• Hunden lägger sig direkt vid första kommandot men reser sig när domaren givit 
anvisning om att hämta hunden. Kan hunden stoppas innan halva sträckan till 
föraren passerats kan poängavdrag upp till -5 poäng göras.



Platsliggning med störning

Grundställningar 30 %

Liggandet 70 %


