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Regelverket & domare

• En bibel för domare och övriga funktionärer

• Ska möta kraven vi ställer på en brukshund

• Medför en korrekt bedömning som påverkar framtida avel på ett
positivt sätt.

• Vi måste ändå veta vad vi dömer och därför göra skillnad på prov 
och mästerskap !

• Vi dömer i betyg – inte i poäng

• I kritiken ska vi motivera betyget i detalj för varje moment



Betygsnivåer

➢Utmärkt: Exeptionellt bra. (dream team, ögongodis)

➢Mycket god: Momentet utförs klart över
medelnivå (endast mindre inskränkningar)

➢God: Momenten utförs i helhet korrekt

➢Tillfredsställande: I det stora hela utförs
momenten korrekt(inskränkningar, hjälper, gränsfall)

➢Bristfälligt: Momenten utförs inte korrekt 
(stora hjälper, stora fel)
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Bedömning av skyddsmomenten är i högsta grad 
viktigt för vår avel av brukshundar !
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Viktiga bedömningskriterier i avd-C

• Drifter

• Nervkonstitution

• Självsäkerhet

• Belastbarhet (förmåga att hantera stress)

• Dominans

• Naturligt kontrollerat aggressions/försvarsbeteende

• Förighet

• Inställning till figuranten
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Bettet

▪ Bettet ska vara effektivt, fast, lugnt och fullt.

▪ En hund som pga oskickligt figurantarbete förbättrar sitt bett
under belastningsfasen bör absolut premieras positivt.
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Bettet
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Effektivt, fast, lugnt, fullt och säkert
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Skyddsmomenten består av:

Flykt

Avvärjande

Överfall

Angrepp
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Alla skyddsmoment innehåller

▪ Öppningsfas

▪ Belastningsfas

▪ Övergångsfas (rofas innan släppandet) 

Släppandefas (loss)  

▪ Bevakningsfas
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Öppningsfas
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Öppningsfas
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Belastningsfas
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Stockbelastning

Under alla belastningsfaser ska hunden förhålla sig
opåverkad, och visa ett bett som är:

▪ Fast
▪ Fullt
▪ Effektivt

. 
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Övergångsfas
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Övergångsfas

Från att figuranten upphör med
kamphandlingar till dess släppandet sker
(ca 1 sek)

Efter övergångsfasen ska hunden släppa
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Släppande (direkt, distinkt)
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Fasta avdrag - släppande
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Långsamt 

släppande

Släpper 

genast vid 

första extra 

kommandot

Släpper 

långsamt vid 

första extra 

kommandot

Släpper 

genast vid 

andra extra 

kommandot

Släpper 

långsamt vid 

andra extra 

kommandot

Släpper inte 

efter andra 

extra 

kommandot

0,5 - 3,0 3,0 3,5 - 6,0 6,0 6,5 - 9,0 DQ



Bevakningsfas
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Bevakning enligt IGP

Efter släppandet ska hunden bevaka
figuranten:

▪ Uppmärksamt

▪ Självsäkert

▪ Med hög dominans
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Avdrag 

1 betygsenhet

Lite ouppmärksam bevakning och/eller lite ofokuserad i 

bevakningsfasen

Avdrag 

2 betygsenheter

Mycket ouppmärksam bevakning och/eller mycket ofokuserad i 

bevakningsfasen

Avdrag 

3 betygsenheter

Hunden bevakar inte figuranten, men stannar hos figuranten

Bristfällig Hunden möter den anslutande föraren

Avbrytande Hunden klarar inte belastningen från figuranten, släpper ärmen 

och backar bort från figuranten.

Hunden lämnar figuranten före domarens anvisning till föraren 

att ansluta till hunden, eller föraren kommendera/uppmanar 

hunden att stanna hos figuranten.



Skjul - skärmar

Alla 6 skärmar måste vara uppställda oavsett IGP-klass
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Ronderingsschema

HF
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Markeringar

Nedanstående markeringar måste göras inför avd-C

▪ Utkallningsposition vid bevakning & ståndskall
▪ Startpunkt för figuranten vid flykten
▪ Markering när hunden måste bitit fast under flykten
▪ Hundens position inför flykten
▪ Startpunkt för momentet angrepp på hunden under rörelse
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Moment
IGP-1 IGP-2 IGP-3

Rondering 5 5 10

Bevakning och ståndskall
15 15 15

Förhindrande av flyktförsök
20 15 10

Avvärjande 1
30 20 15

Ryggtransport
- 5 5

Överfall på hunden under ryggtransport
- - 15

Angrepp på hunden under rörelse
30 20 15

Avvärjande 2
- 20 15

Totalt
100 100 100

IGP 1-3



DQ

• Hunden går “ur hand“(tex sido- eller ryggtransport)

• Hunden släpper inte efter andra extrakommandot

• Hunden biter på andra ställen än skyddsärmen

• Riktar in sig på annan person under ett skyddsmoment

• Bryter mot IGP-regler, osportslighet, mm. 
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Anmälan till domaren

Kan i avd-C göras genom att HF i grundställning
inför rondering lyfter handen mot domaren.
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Rondering
.

IGP-1

1 skärm

IGP-2

4 skärmar

IGP-3

6 skärmar
Hunden framförs i 

koppel till 

startpunkten på 

mittlinjen i höjd med 

6:e skärmen. 

Föraren intar 

grundposition och 

kopplar loss. Föraren 

visar att de är redo att 

starta genom att höja 

armen. På domarens 

anvisning skickas 

hunden direkt mot 6:e 

skärmen

Hunden framförs utan 

koppel till startpunkten 

på mittlinjen i höjd med 

3:e skärmen.

Föraren intar 

grundposition och, 

visar att de är redo att 

starta genom att höja 

armen. På domarens 

anvisning skickas 

hunden på rondering.

Hunden framförs 

utan koppel till 

startpunkten på 

mittlinjen i höjd med 

1:a skärmen.

Föraren intar 

grundposition och 

visar att de är redo 

att starta genom att 

höja armen. På 

domarens anvisning 

skickas hunden på 

rondering.



Rondering

Kommer/tas hunden in i grundposition under ronderingen

ges 0 poäng för momentet. 

Kommer den in ytterligare en gång avbryts skyddsarbetet.
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Bevakning och ståndskall (10 + 5)

• Hunden måste bevaka figuranten självsäkert, dominant, 
uppmärksamt och aktivt.

• Hunden måste direkt börja med ett ihållande och kraftfullt
ståndskall.

• Tid ca 20 sek – sedan domaranvisning
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Bevakning och ståndskall

Bevakning 10 poäng
Ståndskall 5 poäng
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Bevakning & ståndskall

Belastar figuranten

- Avdrag upp till bristfälligt

Kraftigt bett i ärmen

- Avdrag – 14 points 

Bett (kraftigt) I andra kroppsdelar DQ -

Kommer hunden föraren till mötes eller om den lämnar
figuranten innan kommando ges

Maxbetyg – bristfälligt
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Bevakning & ståndskall

Lämnar hunden figuranten innan DA, får hunden
skickas åter en gång.
Stannar hunden denna gång vid figuranten dras för 
hela momentet
Bristfälligt = - 14 poäng

Stannar hunden inte hos figuranten då, eller lämnar
åter en gång
Avbryts avd-C (DSB “ng”) !
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Hunden biter sig fast i skjulet

• Om hunden biter i ärmen i skärmen och inte 
släpper på egen hand instrueras föraren att gå 
till punkten för utkallning.

• Föraren får kalla ut hunden med kommando 
”loss” samt ”Hit/Fot” vilket ska uttalas 
sammanhängande.

• Bristfälligt” -14 poäng
Kommer hunden inte direkt – diskvalificering 
(DQ).
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Avslut på bevakning & ståndskall

IGP-1 IGP-2 IGP-3

På domarens anvisning 

går föraren till den 

markerade punkten cirka 

5 steg från figuranten. På 

domarens anvisning, 

kommenderas hunden till 

grundposition alternativt 

att föraren går fram till 

hunden och sätter den i 

grundposition med ett 

sittkommando, kopplar 

hunden och under 

linförighet tar sig till den 

markerade punkten. 

Hunden kan även 

framföras under fritt följ 

till den markerade 

punkten.

På domarens 

anvisning går föraren 

till den markerade 

punkten cirka 5 steg 

från figuranten. På 

domarens anvisning, 

kommenderas 

hunden till 

grundposition.

På domarens 

anvisning går föraren 

till den markerade 

punkten cirka 5 steg 

från figuranten. På 

domarens anvisning, 

kommenderas 

hunden till 

grundposition.



Tät, kraftfullt, energiskt bevakning
med ihållande ståndskall
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Skyddsmoment

Figurantarbetet:

Domaren kan bara döma det han faktiskt ser
och hör !

Figurantarbetet är därför av högsta vikt !
Hunden måste testas och angrepp, hot och 
belastningar måste utföras korrekt !
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Förhindrande av flyktförsök
IGP-1
Hunden framförs antingen i linförighet eller fritt följ 
till markerad punkt där utgångsställning ska intas. 
Hunden ska vara förig, koncentrerad och 
uppmärksam och förhålla sig i rätt läge med skuldran 
i jämnhöjd med förarens knä. I grundpositionen 
kopplas hunden loss om den framförts under 
linförighet och läggs ned. Vid platskommandot ska 
hunden läggas sig snabb och direkt och där förhålla 
sig lugn, trygg och uppmärksam på figuranten. 
Avståndet mellan figuranten och hunden ska vara 5 
steg. Föraren återvänder till skärmen och stannar där 
med utsikt över hunden och domaren.
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Förhindrande av flyktförsök

IGP-2 och IGP-3

Hunden framförs under fritt följ till den markerade 
punkten där utgångsställning ska intas.
Hunden ska vara förig, koncentrerad och uppmärksam 
och förhålla sig i rätt läge med skuldran i jämnhöjd med 
förarens knä. I grundpositionen kommenderas hunden 
att lägga sig ned. Vid platskommandot ska hunden 
läggas sig snabb och direkt och där förhålla sig lugn, 
trygg och uppmärksam på figuranten. Avståndet mellan 
figuranten och hunden ska vara 5 steg. Föraren 
återvänder till skärmen och stannar där med utsikt över 
hunden och domaren
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Radius 3 

Schritte

Helfer-Standort 5 Schritte

Fluchtrichtung



Obligatoriskt

Har hunden inte bitit fast efter 20 steg

avbryts avd-C.

DSB: “ng”
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Avvärjande av angrepp under bevakningsfasen

Efter en bevakningsfas på ca. 5 sekunder ska figuranten på 
domarens anvisning utföra ett angrepp på hunden. Hunden ska 
då försvara sig utan förarens påverkan genom ett energiskt och 
kraftfullt bett. Hunden ska belastas med hot av softstocken och 
trängning av figuranten. Särskild uppmärksamhet måste ägnas åt 
hundens självsäkerhet, belastbarhet och på ett fullt och fast bett. 
Två stockbelastningar ska utdelas under belastningsfasen. På 
domarens anvisning avslutar figuranten belastningen, vänd mot 
hundföraren. Efter att figuranten har stannat ska hunden släppa 
efter en övergångsfas på cirka 1 sek. Föraren kan på eget initiativ 
ge ett losskommando efter en lämplig tid 1–3 sek. Ytterligare 
kommandon för att få hunden att släppa sker på anvisning av 
domaren. Under och efter släppandet måste figuranten förbli 
stillastående. Hunden ska uppmärksamt, självsäkert och med 
hög dominans fortsätta bevaka att figuranten

Diegel 42



Avslut av momentet avvärjande 1
IGP-1

På domarens anvisning går föraren direkt och i normalt tempo 
till hunden, ställer sig bredvid den och kommenderar den till 
grundposition. Därefter kopplas hunden.  Softstocken ska inte 
tas från figuranten. Föraren framför sedan hunden kopplad till 
anvisad punkt för att förbereda momentet ”Angrepp på 
hunden under rörelse”.  Det är upp till hundföraren att välja 
om hunden istället framförs i fritt följ.

IGP-2 och IGP-3

På domarens anvisning går föraren direkt och i normalt tempo 
till hunden, ställer sig bredvid den och kommenderar den till 
grundposition.  Softstocken ska inte tas från figuranten.

Diegel 43



Ryggtransport IGP-2
Ryggtransporten utförs över ett avstånd av 30 steg, det är inte 
obligatoriskt med en vinkel. Domaren bestämmer transportens 
förlopp. Föraren beordrar figuranten att gå framåt och följer denne 
med sin hund på ett avstånd på cirka 8 steg. Hunden ska framföras 
under fritt följ och vara intensivt uppmärksam på figuranten. 
Avståndet ska hållas under hela transporten. På domarens 
anvisning stannar figuranten. Föraren går tillsammans med hunden, 
som ska vara fortsatt uppmärksam på figuranten, fram till 
figuranten, ställer sig bredvid densamma och tar softstocken. 
Hunden ska sitta i grundposition. Därefter genomförs en 
sidotransport till domaren på cirka 20 steg. Ett kommando för 
transporten är tillåten. Hunden ska befinna sig mellan figuranten 
och föraren och vara uppmärksam på figuranten. Den får dock inte 
tränga, stöta på eller bita figuranten. 

Om hunden lämnar sin position mellan figuranten och föraren ska 
transporten stoppas och föraren har tre kommandon på sig för att 
få tillbaka hunden i rätt position och sedan fortsätta momentet.

44Diegel



Ryggtransport IGP-3

Ryggtransporten utförs över ett avstånd av 30 
steg, det är inte obligatoriskt med en vinkel. 
Domaren bestämmer transportens förlopp. 
Föraren beordrar figuranten att gå framåt och 
följer denne med sin hund på ett avstånd på 
cirka 8 steg. Hunden ska framföras under fritt 
följ och vara intensivt uppmärksam på 
figuranten. Avståndet ska hållas under hela 
transporten.
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Ryggtransport

Situation Konsekvens

Kroppshjälper Upp till 2 betygsenheter

Flertal upprepade kommandon Upp till 3 betygsenheter

Hunden är inte uppmärksam mot figuranten, 

går inte korrekt fritt följ, håller ej korrekt 

avstånd

Upp till 2 betygsenheter

Hunden går fram till fig före överfallet (biter

ej) kommer inte tillbaka i rätt position
Lägsta nivå i bristfälligt

Hunden lämnar innan överfall och biter DQ

Något fritt följ är inte möjligt att visa DQ
46Diegel



Överfall under ryggtransport

Endast i IGP-3
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Angrepp på hunden under rörelse

• IGP 1-2:

Hotfulla ljud och rörelser ska göras av figuranten
i alla klasser.
Det första hotfulla ljudet ska komma direkt när
figuranten rör sig mot hunden.

IGP-3: 

Det första hotfulla ljudet ska ske direkt när
figuranten vänder upp mot hunden på
mittlinjen.
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IGP-1 angrepp under rörelse

Figuranten förblir stående där föregående moment avslutades. 
Efter "Avvärjande av angrepp under bevakningsfasen" tar föraren 
sin hund, med eller utan koppel, cirka 30 meter bort från 
figuranten.När ekipaget når startpunkten stannar föraren, vänder 
sig mot figuranten, intar grundposition och kopplar i 
förekommande fall loss.  Hunden ska sitta lugnt och vara 
uppmärksam på figuranten och får hållas i halsbandet. 
På domarens anvisning utför figuranten ett frontalangrepp mot 
hunden genom hotfulla ljud och rörelser. På domarens anvisning 
släpper föraren hunden med kommando. 
Efter bettet ska hunden belastas med trängning och hot med 
softstocken. 
På domarens anvisning avslutar figuranten belastningen
Under och efter släppandet måste figuranten förbli stillastående. 
Hunden ska uppmärksamt, självsäkert och med hög dominans 
fortsätta bevaka att figuranten. 
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IGP-1 angrepp under rörelse

På domarens anvisning går föraren fram till hunden, 
kommenderar den till grundposition och kopplar 
hunden (valfritt). Softstocken tas från figuranten. 
Grundpositionen intas jämte figuranten, och en 
sidotransport, med kopplad eller okopplad hund, 
genomförs till domaren över ett avstånd på cirka 20 
steg. Om hunden lämnar sin position mellan 
figuranten och föraren ska transporten stoppas och 
föraren har tre kommandon på sig för att få tillbaka 
hunden i rätt position och sedan fortsätta momentet. 
Vid slutet av transporten, intar föraren en 
grundposition med sin hund framför domaren, räcker 
över softstocken till domaren och meddelar att 
skyddsarbetet är avslutat. Föraren med hund i koppel 
går till anvisad plats för att erhålla bedömningenDiegel 50



IGP-2 angrepp under rörelse

Figuranten förblir stående där föregående moment avslutades. 
Efter "Avvärjande av angrepp under bevakningsfasen" tar föraren sin hund, under 
fritt följ, cirka 40 meter bort från figuranten

När ekipaget når startpunkten stannar föraren och vänder sig mot figuranten. 
Hunden sätts i grundposition. Hunden ska sitta lugnt och vara uppmärksam på 
figuranten och får hållas i halsbandet. Den får inte påverkas av föraren. På 
domarens anvisning utför figuranten ett frontalangrepp mot hunden genom 
hotfulla ljud och rörelser. På domarens anvisning släpper föraren hunden med 
kommando. 

På domarens anvisning avslutar figuranten belastningen. Efter att figuranten har 
stannat ska hunden släppa efter en övergångsfas på cirka 1 sek. Föraren kan på 
eget initiativ ge ett losskommando efter en lämplig tid 1–3 sek. Ytterligare 
kommandon för att få hunden att släppa sker på anvisning av domaren. 

Under och efter släppandet måste figuranten förbli stillastående. Hunden ska 
uppmärksamt, självsäkert och med hög dominans fortsätta bevaka att figuranten.  
Hunden ska fortsätta bevaka figuranten med intensitet och uppmärksamhet och 
visa stort självförtroende och dominans i ca 5 sekunder.
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IGP-3 angrepp under rörelse
Efter sidotransporten i slutet av momentet ”Angrepp på hunden under 
ryggtransport” tar föraren sin hund, under fritt följ, till en markerad 
startpunkt på mittlinjen i höjd med 1:a skärmen. 
På domarens anvisning kommer figuranten, försedd med softstock, fram från 
skärmen och rör sig springande mot mittlinjen. Framme vid mittlinjen vänder 
figuranten upp mot hunden och utför springande, ett frontalangrepp mot 
hunden med hotfulla ljud och rörelser. När figuranten är cirka 50 meter från 
föraren, släpper föraren, på domarens anvisning, hunden med kommando. 
Efter bettet ska hunden belastas med trängning och hot med softstocken. 
På domarens anvisning avslutar figuranten belastningen. Efter att figuranten 
har stannat ska hunden släppa efter en övergångsfas på cirka 1 sek. Föraren 
kan på eget initiativ ge ett losskommando efter en lämplig tid 1–3 sek. 
Ytterligare kommandon för att få hunden att släppa sker på anvisning av 
domaren. 
Hunden ska uppmärksamt, självsäkert och med hög dominans fortsätta 
bevaka att figuranten.  Hunden ska fortsätta bevaka figuranten med intensitet 
och uppmärksamhet och visa stort självförtroende och dominans i ca 5 
sekunder.
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Angrepp under rörelse

Situation Konsekvens

Hunden tappar pga mycket hög fart vid
angreppet – men tar om direkt. Tillfredsställande

-4,5 p

Hunden tappar pga mycket hög fart vid
angreppet – men tar om först när den „erbjuds“ 
ärmen.

Bristfälligt

Hunden tappar/missar bettet i andra situationer
än ovan Lågt bristfälligt

Hunden riktar in sig på någon annan
(tex domaren) DQ
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UG IPO:s tillägg

Om hunden i IGP-3 ”tjuvstartar” och springer 
mot figuranten innan denne vänt upp mot 
hunden (på mittlinjen)
INNEBÄR DETTA DQ

”Tjuvstartar” hunden efter att figuranten vänt 
upp mot hunden med hotfulla ljud bedöms 
momentet som en ”vanlig tjuvstart”.
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Avvärjande av angrepp (2) IPG 2-3

Stockbelastning (stockslag) utförs endast i IGP-3

Momentet ska avslutas med fritt följ (ca 5 steg). Därefter
ska en grundställning visas, och först efter detta får
hunden kopplas.

Hunden ska föras kopplad och under kontroll till platsen
för den öppna kritiken.
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Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Spass und 
Freude bei der Ausführung ihres Ehrenamtes als 
Leistungsrichter. 

Ihre gewissenhaften Beurteilungen sind 
entscheidend für den Fortbestand der 
Gebrauchshundezucht.
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