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Heelwork To Music færdighedsprøver 

”Trick prøver” 

 

Formål med færdighedsprøverne: 

 Formålet med prøverne er, at få hundeejere i gang med at opøve de færdigheder, der skal 

til for at kunne sammensætte et HTM eller freestyle program.  

 Formålet er at give hund og handler en god oplevelse med at gå i ringen og lave tricks 

foran et publikum og en dommer samt at give ekvipagen oplevelsen af hvor sjovt det er at 

træne tricks sammen og gøre handleren til en dygtigere og mere kreativ træner.  

 Formålet er at fremme et stærkt og positivt samarbejde mellem hund og handler. 

 Formålet er at fremme handlerens kreativitet i forhold til selv at finde på nye ideer og tricks, 

som hunden kan lærer. 

 Færdighedsprøven tilbydes ved alle HTM konkurrencer og kan ikke afholdes uafhængigt af 

en HTM konkurrence. 

 

 

Færdighedsprøver prøver: 

 Færdighedsprøve er ikke en konkurrence, der opstilles ikke en placeringsrækkefølge og 

der findes ikke en vinder. Man kan bestå prøven og rykke videre op i klasserne eller man 

kan blive i klassen og konkurrere mod sig selv om at forbedre sin præstation.  

 Færdighedsprøverne tilgodeser hunde af alle racer og bygning og man kan (men skal ikke) 

derfor altid vælge 1 øvelse fra, som man vurderer, ikke er gode for ens hund at lave enten 

pga. dens fysik eller fordi øvelsen af anden grund ikke passer til hunden. Ønskes dette, 

angives det på pointsedlen inden prøvestart. 

 Man skal have bestået en klasse, før man kan gå videre til klassen et niveau højere. Man 

kan godt blive på et niveau, som allerede er bestået. Man kan godt rykke et niveau ned i 

forhold til tidligere beståede klasser. 

 Man kan kun stille op i en klasse pr. konkurrence. 

 Der må belønnes med lydløst legetøj eller godbidder i løbet af prøven, men dette skal ske 

mellem tricksene/kæderne af tricks og i et tydeligt og på forhånd afmærket hjørne af ringen.  

 Der må ikke bruges klikker i ringen. 

 Hunden må (men skal ikke) føres i line i de første 2 prøver. Det er handlerens ansvar, at 

linen ikke generer hunden under udførelsen af øvelserne. Det medfører point-fradrag, hvis 

linen kommer i vejen for hunden.  

Generes hunden ikke af linen, påvirker linen ikke point-givningen hverken i positiv eller 

negativ retning.  
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 I øvelser hvor handleren selv vælger hvad hunden skal gøre, skal handleren altid informere 

dommeren om, hvordan øvelsen forventes at se ud, inden øvelsesstart. Disse øvelser er 

markeret med *. 

 I valg af øvelser, skal føreren tage med i sine overvejelser, at øvelsen eller træningens 

mange gentagelser af øvelsen ikke overbelaster hundens fysik eller psyke og ikke på 

hverken lang eller kort sigt giver anledning til frygt for skader. En dygtig hundefører kan 

træne en hund til næsten alt, men i færdighedsprøven ønsker vi at se sunde, glade hunde 

udføre tricks, der er sunde for dem at udføre. 

 Prøverne er bygget op, således at der i de første prøver er klare instrukser i forhold til 

hvilken øvelse hunde skal udføre og senere i prøverne er der mere frihed, således at hund 

og handlere belønnes for kreativitet og fantasifulde ideer. 

 Hunde på 12 måneder eller ældre må stille op. 

 Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, 

agility eller lydighed. 

 

Pointseddel: 

 Hundeføreren medbringer sin egen pointseddel til prøven og afleverer den ved check-in. 

 På pointsedlen har hundeføreren noteret i hvilken rækkefølge øvelserne ønskes lavet, 

hvilke øvelser der kædes sammen, om en øvelse vælges fra samt hvad man ønsker at lave 

som frie tricks.  

 

Der lægges vægt på: 

 Der lægges vægt på, at hunden og handleren udstråler glæde ved arbejdet og at tricksene 

udføres villigt. 

 Der lægges vægt på samarbejdet mellem hunden og handleren. 

 Der lægges vægt på flow i tricksene og kæderne af tricks. 

 

Bedømmelser: 

Der gives mellem 0 og 5 point for hver gennemført øvelse og prøven er bestået, hvis man opnår et 

gennemsnit på mindst 3 når alle points lægges sammen og deles med antal øvelser. Vælges en 

øvelse fra, tæller disse ikke med i regnskabet. Der kan gives point i hele eller halve tal (0 – 0,5 – 1 

– 1,5 etc. ) 

 

0 – Øvelsen kan ikke gennemføres på dagen. Handleren bruger fysisk manipulation, for at få 

hunden til at udføre øvelsen. Dommeren vurderer, at øvelsen er skadelig eller ubehagelig for 

hunden at udføre. 

1 – Hunden viser nogen forståelse for øvelsen og udføre den til dels. Hunden er ført i line og linen 

har medført store problemer for hunden. 
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2 – Hunden udfører øvelsen, men med usikkerhed eller behov for ekstra hjælp. Hunden er ført i 

line og linen har været i vejen for hunden (der trækkes ikke for at hunden føres i line hvis ikke linen 

kommer i vejen for hunden). 

3 – Øvelsen udføres acceptabelt i forhold til øvelsesbeskrivelsen.  

4 – Hunden viser stor sikkerhed i øvelsen. Hunden har brug for maksimum to kommandoer, før 

øvelsen udføres. 

5 – Øvelsen er gennemført med stor villighed og glæde fra hundens side. Hunden arbejder på 

verbale kommandoer. Enkelte diskrete kropssignaler kan accepteres. Hunden starter øvelsen på 

første kommando. 

 

En øvelse starter, når den foregående øvelse slutter. Dvs. at uønsket adfærd mellem øvelserne vil 

trække ned i bedømmelsen af den efterfølgende øvelse. Eksempler på uønsket adfærd kunne 

eksempelvis være snusen efter at handleren har meldt klar, at hunde forlader ringen eller er ude af 

kontrol, hård handling eller fysisk håndtering. 

 

Diskvalifikation 

Som udgangspunkt, kan man ikke diskvalificeres fra en færdighedsprøve, men der er enkelte 

undtagelser. Ekvipagen diskvalificeres hvis: 

 Hunden forlader ringen gentagende gange (3 gange) eller hvis den forlader ringen og ikke 

kan bringes tilbage inden for 5 minutter. 

 Hunden udviser aggressiv adfærd over for dommer eller andre hunde og mennesker på 

konkurrenceområdet. Med aggressiv adfærd menes at hunden laver udfald mod dommer 

eller andre mennesker eller hunde, snapper efter dommer eller skader en anden hund eller 

et andet menneske på stævnepladsen. 

 Hunden forretter sin nødtørft i ringen. 

 Handleren er overdreven hård i sin handling eller håndtering af hunden eller hunden er så 

utilpas til mode i ringen og ikke får det bedre i løbet af de første par øvelser, at dommeren 

vurdere, at det ikke er rimeligt over for hunden at fortsætte.  

 

Oprykning: 

Man kan, men skal ikke, rykke op i næste klasse, hvis hunden har bestået den aktuelle klasse med 

et gennemsnit på 3 eller derover. 

Deltagerne dokumenterer hvilken klasse de er kvalificerede til via deres HTM resultatbog. 

 

Præmier: 

Man modtager et rødt præmiebånd eller en anden præmie ved bestået prøve og en rosette, når 

man opnår en titel. 
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Titler: 

Man kan opnå titler i den 4. prøve – titelprøven. 

Består ekvipagen titelprøven med et gennemsnit på 3 eller derover, opnås titlen HTMF (HTM 

Færdighedsprøve) 

Består ekvipagen titelprøven med et gennemsnit på 4,5 eller derover, opnås titlen HTMFx (HTM 

Færdighedsprøve Ekstra) 

Opnås titlen HTMFx bortfalder titlen HTMF. En hund kan således kun have en færdighedsprøve-

titel. 

 

  



5 

 

Færdighedsprøve 1: 

 

Slalom mellem ben: 

Hunden laver slalom mellem handlerens ben, mens handleren går 8 skridt forlæns. Hunden 

bevæger sig forlæns. 

 

Bakkeøvelser: 

Hunden bevæger sig 4 skridt baglæns i en lige linje i retning væk fra handleren. Hunden starter 

øvelsen foran handleren. Handleren må gå med hunden, men hunden skal selv bevæge sig 

baglæns uden pres fra handlerens kropssprog.  

 

Cirkler: 

OBS!  

I alle cirkeløvelser går hunde forlæns og ikke baglæns rundt om handleren. 

Hunden cirkler handleren. Den skal mindst 2 gange rundt om handleren.  

Handleren står enten stille på stedet eller drejer rundt på stedet i modsat retning af hunden. 

 

Twist: 

Hunden drejer rundt om sig selv mindst 2 gange i samme retning. Der må holdes pause mellem de 

to twister, men ikke belønnes. Hunden kan være foran handleren eller ved siden af denne. 

 

Spring: 

OBS! 

Handleren medbringer selv sine egne rekvisitter. 

Der er ingen krav til hvor højt hundens skal springe. 

Et spring er defineret som, at alle 4 poter løftes fra jorden på en gang. 

Hunden springer over en stok, som handleren holder i en eller to hænder. 

 

Potearbejde: 

Hunden giver pote – dvs. lægger den ene pote i handlerens hånd. Poten skal røre hånden, men 

behøver ikke ligger der i længere tid. Bemærk, at handleren ikke må fastholde hundens pote – den 

skal ligge løst på handlerens hånd. 

 

Target-arbejde: 

OBS! 

Handleren medbringer sin egen target. 

Hunden rører spidsen (inden for de øverste 10 cm. af stokkens ende) af en stok med næsen og 

bibeholder positionen i 3 sekunder eller hunden markerer tydeligt med næsen mod spidsen af 
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stokken (inden for de øverste 10 cm. af stokkens ende) i en afstand af maksimum 5 cm. fra 

stokken. Dvs. at hunden laver en target øvelse med næsen mod stokken uden at have fysisk 

kontakt med stokken. Hundens markering skal være tydelig og stabil. 

 

Revisit arbejde: 

OBS! 

Handleren medbringer sine egne rekvisitter. 

Hunden går forlæns rundt om en stok, som handleren holder i hånden. Handleren bestemmer selv 

hvilken vej hunden skal bevæge sig rundt om stokken. Den skal mindst 2 gange rundt om stokken. 

 

Positionsarbejde/fastholdelse af positioner: 

Hunden lægger hovedet fladt ned på jorden eller lægger det på handlerens hånd, knæ eller anden 

kropsdel og holder positionen i mindst 3 sekunder.  

 

Heelwork: 

OBS! 

I alle klasser er heelwork programmerne beskrevet i antal skridt for handleren, men 

retningsangivelse for hunden. 

Med heelwork positioner menes altid de positioner, der er beskrevet i HTM reglerne. 

Ekvipagen viser flg. heelwork-serie i en valgfri position: 

 10 skridt frem 

 Højrevending 

 10 skridt frem 

 Venstrevending 

 10 skridt frem 

 Afslutning stående eller siddende roligt i positionen i mindst 3 sekunder indtil dommeren 

siger ”ja tak”. 

 

Den frie øvelse: 

Der vises et trick efter handlerens eget valg, som ikke er vist andet steds i prøven*. 

 

Hjælp: 

Handleren må opmuntre hunden verbalt og med kropssignaler gennem prøven. Der lægges vægt 

på at handleren støtter hunden og hjælper den gennem prøven, så det bliver en glad og positiv 

oplevelse for begge parter. 
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Færdighedsprøve 2: 

 

Slalom mellem ben: 

Hunden laver slalom mellem handlerens ben, mens handleren går 6 skridt forlæns og 6 skridt 

baglæns.  

Øvelsen må afbrydes i retningsskiftet og der må roses, men ikke belønnes imellem de to retninger. 

Hunden bevæger sig forlæns. 

 

Bakkeøvelser: 

Hunden bevæger sig 6 skridt i en lige linje væk fra handleren. Handleren må ikke bevæge sig frem. 

 

Cirkler: 

OBS!  

I alle cirkeløvelser går hunde forlæns og ikke baglæns rundt om handleren. 

Hunden cirkler handleren. Den skal mindst 3 gange rundt om handleren hver vej. Dvs. 3 gange 

med urets retning og 3 gange mod urets retning. 

Handleren står enten stille på stedet eller drejer rundt på stedet i modsat retning af hunden. 

Øvelsen må afbrydes i retningsskiftet og der må roses, men ikke belønnes imellem de to retninger. 

 

Twist: 

Hunden drejer rundt om sig selv mindst 2 gange hver vej. Dvs. to gange med urets retning og to 

gange mod urets retning. 

 

Spring: 

OBS! 

Der er ingen krav til hvor højt hundens skal springe. 

Et spring er defineret som, at alle 4 poter løftes fra jorden på en gang. 

Hunden springer over en af handlerens kropsdele. 

 

Potearbejde: 

Hunden løfter en pote og holder den fri af jorden i mindst 3 sekunder uden at poten har fysisk 

kontakt til handleren. 

 

Target-arbejde: 

OBS! 

Handleren medbringer sine egne target-genstand. 

Hunden løber 3 meter frem foran handleren til en targetplade, der ligger på jorden og bliver 

stående med en/to pote/r på eller en del af en pote på pladen i mindst 3 sekunder. 
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Revisit arbejde: 

OBS! 

Handleren medbringer sine egne rekvisitter. 

Hunden sætter forpoterne op på en rekvisit og går mindst to gange rundt om rekvisitten med 

bagpoterne. Handleren står stille eller bevæger sig rundt om rekvisitten i modsat retning af hunden. 

Denne øvelse er kendt som ’elefanten’ eller ’canine elephant’ 

 

Positionsarbejde/fastholdelse af positioner: 

Hunden bukker – dvs. ligger ned med forparten og står op med bagparten og bibeholder positionen 

i mindst 3 sekunder. 

 

Heelwork: 

OBS! 

I alle klasser er heelwork programmerne beskrevet i antal skridt for handleren, men 

retningsangivelse for hunden. 

Med heelwork positioner menes altid de positioner, der er beskrevet i HTM reglerne. 

Ekvipagen viser flg. positioner sammensat til en lille serie:  

 Mindst 2 forskellige positioner. 

 Mindst 1 position skal vises i mindst to retninger (sidelæns, baglæns, forlæns). 

 Mindst 1 position skal vises i to tempi. 

 Afslutning stående eller siddende roligt i positionen i mindst 3 sekunder indtil dommeren 

siger ”ja tak”. 

 

Hunden arbejder med ryggen til handleren 

Hunden vender sig om og står med ryggen til handleren. Den bibeholder positionen i mindst 3 

sekunder. For at få 5 i øvelsen, skal hunden se lige frem. Hunden skal være inden for en afstand af 

2 meter fra handleren på det sted, hvor hund og handleren er tættest på hinanden (typisk hundens 

halespids og handlerens tåspidser) 

Der må ikke bruges targetstick- eller plade til at støtte hunden i øvelsen, men kropssignaler er som 

altid i orden. 

 

Den frie øvelse: 

Der vises et trick efter handlerens eget valg, som ikke er vist andet steds i prøven*. 

 

Links: 

Et link er en øvelse eller en bevægelse, der bruges til at bringe hunden fra en position i forhold til 

handleren til en anden eller som bruges til at kæde to tricks sammen på en flydende måde. 
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Mindst to af prøvens øvelser, dog ikke heelwork, skal kædes sammen og evt. forbindes med et 

valgfrit link. 

 

Hjælp: 

Handleren må opmuntre hunden verbalt og med kropssignaler gennem prøven. Der lægges vægt 

på at handleren støtter hunden og hjælper den gennem prøven, så det bliver en glad og positiv 

oplevelse for begge parter. 
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Færdighedsprøve 3: 

 

Slalom mellem ben: 

Hunden laver slalom mellem handlerens ben, mens handleren bevæger sig 5 skridt sidelæns til 

højre og 5 skridt sidelæns til venstre. 

Øvelsen må afbrydes i retningsskiftet og der må roses, men ikke belønnes imellem de to retninger. 

Hunden bevæger sig forlæns. 

 

Bakkeøvelser: 

Hunden går baglæns slalom mellem handlerens ben 4 skridt, hvilket vil sige, at hunden skal 

baglæns mellem handlerens ben 2 gange fra højre side og 2 gange fra venstre side. 

 

Cirkler: 

OBS!  

Handleren medbringer sine egne rekvisitter. 

I alle cirkeløvelser går hunde forlæns og ikke baglæns rundt om handleren. 

Hunden cirkler en rekvisit, som ikke er en stok. Hunden skal mindst 3 gange rundt om rekvisitten. 

Handleren står enten stille på stedet eller går modsat vej rundt om rekvisitten.  

 

Twist: 

Hunden drejer rundt om sig selv mindst to gange bag handlerens ryg. For at få mere end 3 points i 

øvelsen skal handleren se fremad og ikke vende sig mod hunden, når denne arbejder bag 

handleren.  

 

Spring: 

OBS! 

Handleren medbringer selv sine egne rekvisitter. 

Der er ingen krav til hvor højt hundens skal springe. 

Et spring er defineret som, at alle 4 poter løftes fra jorden på en gang. 

Hunden laver en spring-serie på to spring, der ikke er afbrudt af andre tricks. Det kan være samme 

spring to gange eller to forskellige spring. 

 

Potearbejde: 

Hunden løfter skiftevis højre og venstre pote i uvilkårlig rækkefølge, men mindst 2 løft med hver 

pote. Handleren må gerne bruge kropskommandoer - også for at opnå 5 i øvelsen. 

 

Target-arbejde: 

OBS! 
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Handleren medbringer sine egne targets. 

Hunden løber mindst 3 meter frem foran handleren til en rekvisit og markerer på rekvisitten med 

næsen. Hunden skal enten røre rekvisitten med næsen eller holde en tydelig markering på 

rekvisitten med næsen maksimum 5 cm fra genstanden. Markeringen skal holdes i mindst 3 

sekunder. 

 

Revisit arbejde: 

OBS! 

Handleren medbringer sine egne rekvisitter. 

Hunden stikker hovedet ned i en spand og bibeholder positionen i mindst 3 sekunder. Hunden skal 

have hovedet så langt nede i spanden, at den ikke kan se op over kanten. 

 

Positionsarbejde/fastholdelse af positioner: 

Hunden sidder i en beg – dvs med bagdelen i jorden og begge forpoter løftet fra jorden og 

bibeholder positionen i mindst 3 sekunder. Hunden må ikke have fysisk kontakt til handleren. 

 

Heelwork: 

OBS! 

I alle klasser er heelwork programmerne beskrevet i antal skridt for handleren, men 

retningsangivelse for hunden. 

Med heelwork positioner menes altid de positioner, der er beskrevet i HTM reglerne. 

Ekvipagen viser flg. positioner sammensat til en lille serie: 

 Mindst 3 forskellige positioner. 

 2 positioner skal vises i mindst to retninger (sidelæns, baglæns, forlæns). 

 1 position skal vises i mindst 2 forskellige tempi (løb, hurtig gang, almindelig gang, langsom 

gang) 

 Handleren skal bevæge sig 10 skridt i hver position. 

 Afslutning stående eller siddende roligt i positionen i mindst 3 sekunder indtil dommeren 

siger ”ja tak”. 

 

Hunden arbejder med ryggen til handleren 

Hunden vender sig om og står med ryggen til handleren mens den ser lige frem. Den bibeholder 

positionen i 3 sekunder, inden den udfører en valgfri øvelse* med ryggen til handleren (dette kan 

være at sætte sig i en sit, bukker, går fremad eller andet). Hunden slutter med ryggen til handleren 

(ikke krav om at den står) og bibeholder positionen i mindst 3 sekunder. 

Der må ikke bruges target-stick eller plade til at støtte hunden i øvelsen, men kropssignaler er som 

altid i orden. 
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Den frie øvelse: 

Der vises et trick efter handlerens eget valg, som ikke er vist andet steds i prøven*. 

 

Links: 

Et link er en øvelse eller en bevægelse, der bruges til at bringe hunden fra en position i forhold til 

handleren til en anden eller som bruges til at kæde to tricks sammen på en flydende måde. 

Mindst tre af prøvens øvelser, dog ikke heelwork, skal kædes sammen og evt. forbindes med 

valgfrie links. 

 

Hjælp: 

Handleren må opmuntre hunden verbalt og med kropssignaler gennem prøven. Der lægges vægt 

på at handleren støtter hunden og hjælper den gennem prøven, så det bliver en glad og positiv 

oplevelse for begge parter. 
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Titelprøven: 

 

Slalom mellem ben: 

Hunden går forlæns slalom mellem ben, mens handleren bevæger sig i en firkant: 

 Mindst 5 skridt frem. 

 Mindst 5 skridt til højre. 

 Mindst 5 skridt baglæns. 

 Mindst 5 skridt til venstre. 

Handleren har hele tiden samme retning (drejer eller vender sig ikke) og handleren bevæger sig 

ikke mere end 7 skridt i samme retning. 

Øvelsen må ikke afbrydes i retningsskift. 

 

Bakkeøvelser: 

Hunden viser en øvelse, hvor den bakker i forhold til handleren* og som den ikke har vist som 

obligatorisk øvelse i prøve 1, 2 eller 3. Den kan f.eks. bakke mod handleren, følge efter handleren i 

baglæns gang eller bakke rundt om handleren. Hunden må ikke være i en heelwork position i 

denne øvelse. 

 

Cirkler: 

OBS!  

Handleren medbringer sine egne rekvisitter. 

I alle cirkeløvelser går hunde forlæns og ikke baglæns rundt om handleren. 

Hunden løber i cirkler/ellipser/8 taller rundt om handleren og en rekvisit, som handleren selv 

medbringer. Hunden skal mindst 2 gange rundt og der skal være mindst 2½ meter mellem rekvisit 

og handler. Handleren bliver på stedet eller drejer rundt på stedet. 

 

Twist: 

Hunden udfører flg. serie: 

 Hunden drejer rundt om sig selv 2 gange foran handleren. 

 Hunden bevæger sig mellem handlerens ben og kommer dermed til at stå bag handleren. 

 Hunden drejer rundt om sig selv mindst to gange i modsat retning i forhold til tidligere i 

øvelsen og  bag handlerens ryg. For at få mere end 3 points i øvelsen skal handleren se 

fremad og ikke vende sig mod hunden, når denne arbejder bag handleren. 

 

Spring: 

OBS! 

Handleren medbringer selv sine egne rekvisitter. 

Der er ingen krav til hvor højt hundens skal springe. 
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Et spring er defineret som, at alle 4 poter løftes fra jorden på en gang. 

Hunden laver en springserie bestående af to forskellige spring kædet sammen af et andet trick. 

 

Potearbejde: 

Hunden ligger i en dæk og krydser poterne. 

 

Target-arbejde: 

OBS! 

Handleren medbringer sine egne targets. 

Hunden sætter det ene bagben op på en target-genstand. 

 

Revisit arbejde: 

OBS! 

Handleren medbringer sine egne rekvisitter. 

Hunden skubber eller trækker en rekvisit i lige linje mindst 0,5 meter. Den må skubbe med næsten, 

poterne eller en anden kropsdel*. Den må trække rekvisitten ved at tage fat i den med munden*, 

men en del af rekvisitten skal hele tiden have kontakt med underlaget – det er således ikke en 

apportøvelse, hvor hunden samler op og bærer. 

 

Positionsarbejde/fastholdelse af positioner: 

Hunden indtager en statisk position*, som den ikke tidligere har lavet som positionsarbejde i prøve 

1, 2 eller 3 og bibeholder den i mindst 3 sekunder. 

 

Heelwork: 

OBS! 

I alle klasser er heelwork programmerne beskrevet i antal skridt for handleren, men 

retningsangivelse for hunden. 

Med heelwork positioner menes altid de positioner, der er beskrevet i HTM reglerne. 

Ekvipagen viser flg. positioner sammensat til en lille serie:  

 Mindst 4 forskellige positioner. 

 Mindst 1 position skal vises mens handleren flytter sine hænder rundt i forskellige stillinger. 

 2 positioner skal vises i mindst 2 retninger. 

 2 positioner skal vises i mindst 2 tempi. 

 Handler skal bevæge sig 10 skridt i hver position. 

 Positionerne skal linkes sammen, så der kommer flow i programmet. 

 Afslutning stående eller siddende roligt i positionen i mindst 3 sekunder indtil dommeren 

siger ”ja tak”. 
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Hunden arbejder med ryggen til handleren 

Ekvipagen viser en valgfri øvelse, som den ikke tidligere har vist i prøven, hvor hunden arbejder 

med ryggen til handleren*.  

 

Den frie øvelse: 

Der vises et trick efter handlerens eget valg, som ikke er vist andet steds i prøven*. 

 

Links: 

Et link er en øvelse eller en bevægelse, der bruges til at bringe hunden fra en position i forhold til 

handleren til en anden eller som bruges til at kæde to tricks sammen på en flydende måde. 

Mindst fire prøvens øvelser, dog ikke heelwork, skal kædes sammen og evt. forbindes med valgfrie 

links. 

 

Hjælp: 

Handleren må opmuntre hunden verbalt og med diskrete kropssignaler. Der lægges både vægt på 

at handleren støtter hunden og hjælper den gennem prøven, så det bliver en glad og positiv 

oplevelse for begge parter og at øvelserne er så vel indlærte, at programmet kan udføres med 

flow. 

 


