IBGH 1-3
Adgangsbestemmelser
På dagen for prøvearrangementet skal hunden have opnået den foreskrevne alder. Der kan ikke
gøres nogen undtagelser. Bestået BH efter de nationale regler er adgangskrav.
En HF må højst fremføre 2 hunde til prøve.
Prøve

Mindstealder

Adgangskrav

IBGH 1

15 måneder

BH

IBGH 2

15 måneder

IBGH1

IBGH 3

15 måneder

IBGH2 el. UPR1 el.
IGP1

Enheder
IBGH 1-3 (Ny type prøve, hvori der kan afholdes konkurrencer.
I bedømmelsen vægtes samarbejdet)

hver 1 enhed

Tilladt 36 enheder pr. dag pr. dommer
En HF må højst fremføre 2 hunde til prøve.

Halsbånd / line / mundkurv
Hunden skal fremføres med et enradet, løst liggende og langleddet kædehalsbånd. Ved IBGH 1-3 er
læderhalsbånd, stofhalsbånd tilladt. Der skal medføres en line, som bæres med låsen væk fra hunden
eller ude af syne.

Bestemelser for de enkelte prøver
Opdeling og pointtildeling af øvelserne på de enkelte prøvetrin
Øvelse

IBGH 1

IBGH 2

IBGH 3

Lineføring

30 Point

20 Point

Fri ved fod

30 Point

20 Point

20 Point

øvelse 1

Sid under bevægelse

15 Point

15 Point

10 Point

øvelse 2

Afdækning med indkald

15 Point

15 Point

10 Point

øvelse 3

Stå under gang

-

-

10 Point

øvelse 4

Apport på jorden

-

10 Point

15 Point

øvelse 5

Apport over skrå
springbræt 140 cm

-

-

15 Point

øvelse 6
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Fremadsendelse med
afdækning

-

10 Point

10 Point

Afdækning med afledning

10 Point

10 Point

10 Point

I alt

100 Point

100 Point

100 Point

Muligheder i IBGH 3
Rækkefølgen af øvelserne 2 til 6 bliver fastlagt af dommeren ved lodtrækning blandt de fem varianter:
Variant 1:
Øvelse 2, 4, 5, 6, 3
Variant 2:
Øvelse 4, 3, 6, 2, 5
Variant 3:
Øvelse 6, 4, 5, 3, 2
Variant 4:
Øvelse 3, 2, 6, 5, 4
Variant 5:
Øvelse 5, 6, 3, 2, 4
Alle deltagere skal udføre øvelserne fra 2 til 6 i samme rækkefølge.

Tilmelding
Ved starten af gruppe B præsenterer HF sig med sin hund for dommeren, der hilser på denne. Dette
sker i IBGH1 og 2 med hunden i line og i IBGH 3 fri ved fod.
Start og slut på øvelser
Dommere giver tegn til start af en øvelse. Alt såsom vendinger, stop, skift af gangart osv. skal udføres
uden anvisninger. Den foreskrevne pause på ca. 3 sekunder skal overholdes, f.eks. når hunden
sidder foran og skifter til slutgrundstilling, holder apportbukken og afleverer foran og ved ros af hunden
før en ny øvelse. Skulle en HF glemme en øvelse, bliver denne opfordret til at udføre den manglende
øvelse. Der trækkes ikke point. En udeladelse af deløvelser har indflydelse på bedømmelsen.
Udførelse / grundstilling
Alle øvelser starter og slutter med en GST. Startgrundstilling må før hver øvelse kun indtages en gang
fremad. I GST skal hunden sidde på HF’s venstre side med opmærksomhed på HF med skulderbladet
ud for HF’s knæ. I GST må HF ikke stå i bredstående stilling, og begge arme skal holdes løst langs
kroppen.
Øvelsesafvikling
Fra GST udføres afvikling af øvelserne ”Sid under gang”, ”Afdækning med indkald”, ”Stå under
bevægelse” og ”Fremadsendelse med afdækning”. Der skal være mindst 10 og højst 15 skridt, før
kommando afgives.
Afhentning
Ved øvelser, hvor hunden skal afhentes, kan HF træde hen til hunden forfra eller bagfra.
Indkald / sidde foran / skift til slutgrundstilling
Ved indkald kan hundens navn også anvendes i stedet for kommandoen ”her”. Hundens navn i
forbindelse med indkaldskommando betragtes som dobbeltkommando. Hunden skal frejdigt,
målrettet og direkte komme ind til HF og sætte sig tæt og lige foran. På kommandoen ”plads” skal
hunden gå direkte i slutgrundstilling. Den kan udføres ved at hunden går bag om, alternativt foran,
ind til HF.
Undtagelse for IBGH 1 til IBGH 3: Ved indkald skal hunden ikke sidde foran, men kan gå direkte i GST.
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Ros
Enkelt ros eller opmuntring er tilladt i slutgrundstilling efter alle afsluttede øvelser. Er slutgrundstillingen
også startgrundstilling for næste øvelse, skal 3 sekunders reglen overholdes.
Positionsfejl
Ved alle tekniske øvelser (sid, dæk, stå) bliver den samlede øvelse, bortset fra andre fejl, fratrukket 50
%.
Aflevering af apportbukken
Afleverer hunden ikke apportbukken efter 3 kommandoer, følger diskvalifikation på grund af
manglende ly- dighed.
Apportbukke
Ved IBGH 2 og 3 kan der anvendes egne apportbukke.
Apportbukkene skal opfylde følgende krav:
- Midterstykket skal være af træ.
- De foreskrevne vægtangivelser skal stemme.
- Afstand fra midterstykket til jorden skal være mindst 4 cm.

Apportering på
jorden
Klatrespring

IBGH 2

IBGH 3

HF's apportbuk

HF’s apportbuk

-

HF’s apportbuk

Klatrespringet
Springstativet består af to med hinanden forbundne klatresider med en bredde på 150 cm og en
længde på 191 cm. Hele overfladen skal være beklædt med et skridsikkert underlag. På siderne skal
der på den øverste halvdel monteres 3 klatrelister på 24x48 mm.
Alle hunde skal ved en prøve springe over de samme forhindringer. Prøvespring under
fremførelsen er ikke tilladt.
I IBGH 3 stilles klatrespringet, så det er 140 cm højt.

Øvelsesbeskrivelser Gr. B
Lineføring / fri ved fod
Hunden skal fra GST på en enkelt kommando for ”plads” opmærksomt, frejdigt og koncentreret følge
HF og skal hele tiden blive på HF’s venstre side med skulderbladet ud for HF’s knæ. Forløbet af fri
ved fod skal afvikles efter nedenstående skema. HF skal senest indtage startgrundstillingen, når den
anden HF indtager GST til øvelsen ”afdækning med afledning.” I prøverne IBGH 1 til 3 afgives ikke
skud.
Omkringvendinger skal vises ved at dreje til venstre. Hunden kan gå højre rundt om HF eller dreje til
venstre og blive ved HF’s venstre knæ. Løb og langsom gang skal tydeligt adskille sig fra normal
gang. Temposkift skal udføres uden mellemskridt.
Efter den anden omkringvending skal der vises et holdt. Hunden skal sætte sig uden kommando.
Gang i gruppen, hvis personer er i bevægelse, skal vises i såvel lineføring som i fri ved fod. HF skal
gå højre og venstre om en person (f.eks. i form af et 8-tal) og mindst en gang gøre holdt tæt på en
person. Hunden skal i gruppen forholde sig neutralt. Dommeren kan frit kræve øvelsen gentaget. På
dommerens anvisning forlader HF gruppen med sin hund og indtager slutgrundstillingen. Ros er kun
tilladt i slutgrundstillingen, når gruppen er forladt. ”Fri ved fod” skal også vises mellem de enkelte
øvelser. Også ved afhentning af apportbukke skal hunden blive i den korrekte position.
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Udførelse
HF går i IBGH 1 og IBGH 2 med hunden i line, i IBGH 3 med hunden fri ved fod hen til dommeren og
præsenterer sig.
På opfordring fra dommeren går HF på alle prøvetrin (undtagen IBGH 1 og 2) med hunden fri ved fod
til udgangsgrundstillingen. På en ny opfordring fra dommeren påbegynder HF øvelsen. Fra en lige,
rolig og opmærksom GST følger hunden HF på kommando for fri ved fod opmærksomt, frejdigt, lige
og hurtigt. Hunden skal blive på venstre side af HF med skulderbladet ud for HF’s knæ og ved holdt
sætte sig selvstændigt, hurtigt og lige.
HF går i begyndelsen 50 skridt ligeud med sin hund uden at stoppe. Efter omkringvendingen og
yderligere 10 til 15 skridt viser HF, ligeledes med kommando for fri ved fod, løb og langsom gang
(hver 10-15 skridt). Over- gangen fra løb til langsom gang skal udføres uden mellemskridt.
Udgangsgrundstilling er også stedet for slutgrundstilling.
I gruppen skal HF med sin hund gå venstre om en person og højre om en person og gøre holdt en
gang i gruppen.
Sid under gang (alle prøver)
1. del: Startgrundstilling, afvikling til kommando, udførelse af sid. 50 % af pointene.
2. del: Gang væk fra hunden, HF’s gang ind til hunden, slutgrundstilling. 50 % af pointene.
Efter en afvikling på 10 til 15 skridt skal hunden på kommando for sid straks sætte sig i gangretningen,
uden at HF afbryder eller ændrer sin gang eller ser sig tilbage. Hunden skal blive siddende roligt og
med opmærksomhed på HF. HF fjerner sig 15 skridt. På dommerens anvisning går HF tilbage til sin
hund.
Bedømmelseskriterier
Hvis hunden sætter sig langsomt, sidder uroligt og ukoncentreret, medfører det pointfradrag ud over
andre fejl. Står eller lægger hunden sig medfører det yderligere et fast træk på 5 point (i IGP 3 – 2,5
point).
Afdækning med indkald (alle prøver)
1. del: Startgrundstilling, afvikling til kommando, udførelse af kommando for dæk. 50 % af pointene.
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2. del: Indkald, sidde foran, slutgrundstilling. 50 % af pointene.
Afviklingen til kommando udføres i IBGH 1 og IBGH 2 i normalgang. I IBGH 3 går HF efter 10 til 15
skridt over i løb 10 til 15 skridt. På kommando for dæk skal hunden straks lægge sig, uden at HF
afbryder eller ændrer sin gang/løb eller ser sig tilbage. HF går, i IBGH 3 løber, derefter mindst 30
skridt og vender sig mod hunden. Denne skal blive liggende roligt og med opmærksomhed på HF
indtil indkaldet. På dommerens anvisning bliver hunden med kommando for indkald eller hundens
kaldenavn kaldt ind. Hunden skal frejdigt og målrettet komme direkte ind og sætte sig tæt og lige
foran HF. På kommando for GST skal hunden gå direkte i slutgrundstilling.
Bedømmelseskriterier
Hunden lægger sig langsomt, ligger uroligt og ukoncentreret, kommer ikke målrettet ind, HF-hjælp,
f.eks. bred- stående stilling, medfører pointfradrag ud over andre fejl. Står eller sætter hunden sig,
medfører det yderligere et fast træk på 5 point.
Hvis en hund ikke kommer ind på 2. ekstrakommando, skal øvelsen bedømmes med mangelfuldt (0
point). I dette tilfælde kan hunden afhentes, og prøven kan fortsættes.
Stå under gang - IBGH 3
1. del: Startgrundstilling, afvikling til kommando, udførelse af kommando for stå. 50 % af pointene.
2. del: Gang ind til hunden, slutgrundstilling. 50 % af pointene.
Efter en afvikling frem til kommando på 10 til 15 skridt skal hunden på kommando for stå straks
blive stående i gangretningen, uden at HF afbryder, ændrer sin gang eller ser sig tilbage. HF går
herefter yderligere mindst 15 skridt og vender sig mod hunden. På dommerens anvisning går HF
tilbage til sin hund og stiller sig på dens højre side og tager den i GST.
Bedømmelseskriterier
Hunden står langsomt, står uroligt, ukoncentreret og HF-hjælp medfører pointfradrag ud over andre
fejl. Lægger eller sætter hunden sig, medfører det yderligere et fast træk på 5 point i IBGH 3 og 2,5
point i IGP 2.
Apportering på jorden (IBGH2 og IBGH3).
Fra GST kaster HF apportbukken ca. 10 meter væk. Et skridt (”udfaldsskridt”) ved kastet er tilladt,
dog skal 3 sek. reglen overholdes, når GST er genindtaget. Kommandoen for apport må først gives,
når apportbukken ligger stille. Hunden skal løbe direkte ud til apporten og straks samle den op og
bringe den til HF. Der skal vises målrettede og energiske frem- og tilbageløb. Mens hunden sidder
foran, og også under apporteringen, skal apportbukken holdes roligt i munden, indtil HF efter 3 sek.
tager den med kommandoen for slip. Mens hunden sidder foran, kræves en god præsentation af
apporten – en rolig, sikker aflevering. Efter en pause på 3 sek. tages hunden med kommando i GST.
Apportbukken skal holdes i højre hånd ned langs siden. HF skal aflevere apportbukken i den
indrettede stander.
Bedømmelseskriterier
Hundens umotiverede og manglende målrettethed i frem- og tilbageløb, fejl ved opsamling, tab af
apporten, leg eller tyggen, HF i bredstående stilling, fejl ved aflevering og i GST (f.eks. uro) og HFhjælp medfører pointfradrag.
Opstilling ved klatrespring
HF’s GST skal have en afstand af mindst 4 m til springbrættet.
Apportering over klatrespringet (IBGH3).
HF indtager GST med sin hund mindst 4 m fra klatrespringet. Fra GST kaster HF apportbukken (650
gram) over et 140 cm højt klatrespring. Et skridt (”udfaldsskridt”) til siden ved kastet er tilladt, dog skal
3 sek. reglen overholdes, når GST er genindtaget. Hunden skal sidde frit og roligt ved siden af HF.
Ved kastet befinder hund med HF sig i GST. På kommando for spring skal hunden udføre springet,
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under springet skal kommando for apport afgives. Hunden skal løbe direkte til apportbukken, straks
samle den op og bringe den tilbage til HF med et tilbagespring. Hunden skal udføre hele øvelsen
motiveret og vise kraftfulde spring. Mens hunden sidder foran, og også under apporteringen, skal
apportbukken holdes roligt i munden, indtil HF efter 3 sek. tager den med kommandoen for slip. Mens
hunden sidder foran, kræves en god præsentation af apporten – en rolig, sikker aflevering. Efter en
pause på 3 sek. tages hunden med kommando i GST. Apportbukken skal holdes i højre hånd ned
langs siden. HF skal aflevere apportbukken i den indrettede stander.
Bedømmelseskriterier
Hundens umotiverede ageren og manglende målrettethed, fejl ved opsamling, tab af apporten, leg
eller tyggen, HF i bredstående stilling, fejl ved aflevering og i GST (f.eks. uro) samt HF-hjælp
medfører pointfradrag.
For at opnå en delbedømmelse skal hunden under alle omstændigheder apportere og vise mindst 1
spring. For et manglende spring er der et fast pointfradrag på 5 ud over fradrag for andre fejl.
Fremadsendelse med afdækning (IBGH2 og IBGH3).
1. del: Startgrundstilling, afvikling til kommando, udførelse af fremadløbet. 50 % af pointene.
2. del: Modtagelse af kommandoen for dæk på dommerens anvisning, slutgrundstilling. 50 % af
pointene.
Lader hunden sig ikke sende mindst 50 % af den krævede distance fremad, eller lader den sig ikke
stoppe på 3 kommandoer, bedømmes øvelsen ikke.
På en enkelt kommando for fremadsendelse, og en enkelt hævning af armen, sender HF hunden
fremad og bliver stående. Hunden skal målrettet, i lige linje og hurtigt løb fjerne sig mindst 30 skridt i
den anviste retning. På dommerens anvisning giver HF kommandoen for dæk, hvorpå hunden straks
skal lægge sig. HF må holde armen retningsvisende højt, indtil hunden har lagt sig. På dommerens
anvisning går HF til sin hund og stiller sig til højre for den. Efter 3 sek. skal hunden, på dommerens
anvisning, på kommando for sid sætte sig hurtigt og lige i GST.
Afdækning med afledning (alle prøver)
Mens den anden hund fremføres, vises øvelsen ”afdækning med afledning“. Hunden afdækkes fra
GST med kommando for afdækning, på tegn fra dommeren, på den anviste plads. HF indtager, i
henhold til prøvetrinnet, på anvisning fra dommeren følgende position:
IBGH 1 til 3: HF står i en afstand af mindst 30 skridt synligt for hunden
Hunden skal uden påvirkning fra HF blive liggende roligt, mens den anden hund arbejder.
Bedømmelseskriterier
Fejl i GST, urolig adfærd, HF-hjælp, hunden rejser sig for tidligt, står eller sætter sig, eller hunden
forlader afdækningsstedet, medfører passende pointfradrag.
Forlader hunden afdækningsstedet med mere end 3 m gælder følgende regler for at opnå en
delbedømmelse på 50 % med fradrag for øvrige fejl:

IBGH 1:
Delbedømmelse mulig, når den anden hund har afsluttet den tredje øvelse.
IBGH 2:
Delbedømmelse mulig, når den anden hund har afsluttet den fjerde øvelse.
IBGH 3:
Delbedømmelse mulig, når den anden hund har afsluttet den femte øvelse.
Ros
Det er tilladt at rose, når en øvelse er afsluttet. Derefter kan HF indtage en ny GST, eller
overholde 3 sek.- reglen, hvis slutgrundstillingen blev forladt.
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