1. Följsamhet/fritt följ. Föraren väljer om hen vill ha kopplad eller okopplad hund.
Halter, vändningar, språng och sakta marsch kommer att prövas.
2. Ställande under gång, gå runt. På tävlingsledarens order kommenderar du hunden
”stanna” och går direkt ett varv runt hunden, när du är jämsides med hunden
fortsätter ni marschen framåt utan att föraren stannar. Momentet är slut när
tävlingsledaren kommenderar ekipaget att göra halt.
3. Inkallning från liggande. Föraren kommenderas att lägga hunden. Utgår ca: 15m
från hunden och kallar in efter order från tävlingsledaren.
4. Sändande till rutan. Rutan ska vara på 15 m avstånd. Föraren kommenderas att
sända hunden till rutan, i rutan kommenderar föraren själv hunden att lägga sig. På
tävlingsledarens order går förare fram till hunden och sätter upp denne och
momentet är slut.
5. Hopp över hinder och apport. Förare ställer upp på valfritt avstånd från hindret och
följer sedan tävlingsledarens order att kasta, sända och ta föremål.
6. Fjärrdirrigering. Förare kommenderas att lägga hunden samt utgå ca: 10 m. Förare
kommenderas genom en skylt att sätta, lägga, sätta och lägga hunden och sedan
återgå och sätta upp hunden på tävlingsledarens order. Både handtecken och röst
får användas.
7. Sändande runt kon med valfri position. Konan ska stå på 25 m från ekipaget.
Föraren beordras av tävlingsledaren att sända hunden runt konan. När hunden
rundat konan och förflyttat sig ca: 2-5 m mot föraren kommenderar föraren själv den
position hen tidigare angivit att hen tänker kommendera. Hunden ska kvarstanna och
kallas på nytt in på tävlingsledarens order.
8. Sitt och ligg under gång (L). Momentet är utformat som ett L och ekipagen får vid
lottningen reda på i vilken ordning positionerna kommer att vara. På tävlingsledarens
order börjar momentet med gemensam marsch varefter föraren beordras att
kommendera hunden i första positionen, själv fortsätta framåt och runda en kona
samt runda hunden innan föraren i fart kommenderar hunden att följa med och
fortsätta marschen. Marschen fortsätter med 90 grader vinkel åt höger eller vänster
och upprepas fast med andra positionen. Momentet är slut när ekipaget beordras att
göra halt.
9. Platsliggande i grupp, 2 min i kopplets längd. Hundarna kommenderas en och en
till liggande. Förare utgår i kopplets längd och kvarstannar där i 2 min och beordras
sedan att gå tillbaka och sätta upp hundarna, alla samtidigt.
10. Helhet. Domaren bedömer momenten, samarbete i momenten samt samarbete och
attityd mellan momenten.

