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BRUGS GRUND KURSUS (BGK 1):
Formålet med BrugsGrundKursus er at motivere hunden for træning og
arbejdsglæde på et tidligt tidspunkt, så den senere får nemmere ved at udføre
brugshundearbejdet.
GENERELT:
For at kunne deltage på Brugsgrundkursus skal hunden være minimum 30 cm.
målt over skuldrene.
Under alle øvelserne bør HF hjælpe og støtte hunden med de nødvendige
kommandoer og animeringer.
HF skal bestræbe sig på, at hunden er glad for at komme på træningspladsen.
Det er vigtigt, at hunden ikke oplever nederlag under træningen. Linen holdes i
højre hånd og skal være løsthængende. Hunden skal være ude af evt.
kvælerhalsbånd under træningen.
Ved bestået kåring kan man gå videre til Brugsgrundkursus 2 (BGK 2).
Hunde der er løbetid, kan ikke deltage i træningen. Ligeledes kan de ikke deltage i
mesterskaber og konkurrencer. Ved kåringer skal de op til sidst således at ingen
andre hunde generes af løbetiden.
Såfremt man til kåringen afviger fra programmet, skal det meddeles til dommeren
inden øvelsen påbegyndes.
BESTÅELSESKRITERIER:
Der skal opnås 95 point totalt ud af 130 mulige for at bestå BGK 1.

Skitse til lineføring BGK både 1 og 2:

Hunden skal følge
HF alm. Gang,
højre om, omkring
og venstre om.
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BGK 1: Minimum 95 point

Maximum 130 point.

TANDVISNING: Max: 10 point.
HF står med hunden på plads. På tegn fra dommeren går HF i gang med at fremvise
tænderne, ved at HF krænger hundens læber til side, således at dommeren, uden besvær,
kan se alle hundens tænder.
Det betragtes som fejl, hvis hunden vægrer sig eller er urolig eller hvis tandvisningen
foretages krampagtigt.

HALSGIVNING: Max: 10 point.
Kommando: Giv hals (halse)
Hunden sidder på plads, med løsthængende line og ude af evt. kvælerhalsbånd. Der må
ikke opholde sig personer foran hunden og HF og hund skal stå med ryggen til dommeren.
På kommandoen: Giv hals skal hunden give mindst 5 glam eller til dommeren stopper en.
Det er ingen fejl hvis hunden rejser sig under øvelsen.

LINEFØRING: Max: 10 point.
Kommando: På plads (plads).
Hunden skal følge HF under bevægelse, med skulderpartiet ud for HF’s venstre knæ.
Under øvelsen skal der fremvises følgende momenter under almindelig gang: holdt,
omkring, samt højre og venstre om.
HF bliver dirigeret af dommeren. Det er tilladt HF at bruge kommandoen: På plads i
nødvendigt omfang.

SIDDEØVELSE: Max: 10 point.
Kommando: Sit (bliv siddende).
Hunden sidder på plads, med line på (må også udføres uden line). HF afgiver
kommandoen: Sit, vender sig omkring og bevæger sig 5 skridt baglæns væk fra hunden. På
tegn fra dommeren går HF tilbage til hunden, som tages på plads.
Det er tilladt HF at lægge linen over hundens skulderparti.
STÅØVELSE: Max: 10 point.
Kommando: Stå
Hunden sidder på plads, med line på (må også udføres uden line). HF afgiver
kommandoen: Stå, vender sig omkring og bevæger sig 5 skridt baglæns væk fra hunden.
På tegn fra dommeren går HF tilbage til hunden, som tages på plads.
Det er tilladt HF at lægge linen over hundens skulderparti.
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AFDÆKNING: Max: 10 point.
Kommando: Dæk
Hunden sidder på plads, med line på (må også udføres uden line). På kommandoen: Dæk,
skal hunden lægge sig.
HF vender sig omkring og bevæger sig 5 skridt baglæns væk fra hunden. På tegn fra
dommeren går HF tilbage til hunden, som tages på plads.
Det er tilladt HF at lægge linen over hundens skulderparti.

APPORTERING: Max: 10 point.
Kommando: Apport.
HF står med hunden på plads, uden line. En træapport (evt. Dummy) tilhørende HF kastes
mindst 10 skridt frem.
På kommandoen: Apport, og eventuel samtidig håndmarkering, skal hunden hente apporten
og uden kommando sætte sig på plads. På kommandoen Slip skal hunden aflevere
apporten i HF’s hånd.
Hunden må aflevere foran og skal så efterfølgende gå på plads
Øvelsen kan også laves på denne måde.
Hunden sidder på plads ved siden af eller foran føreren. På tegn fra dommeren holder HF
en træapport hen foran hunden. Føreren må, men skal ikke, sige apport. Hunden skal
derefter, mens den bliver siddende, holde apporten i 3 sekunder (tiden starter fra det øjeblik
føreren står oprejst og har armene ned langs siden). Herefter skal føreren på tegn fra
dommeren sige slip og tage apporten. Hunden skal villigt slippe apporten. Hvis hunden
sidder foran føreren skal den, på dommerens tegn, kommanderes på plads efter
afleveringen.
.
SPRING: Max: 10 point.
Kommando: Fremad spring.
Springhøjde for alle: 30 cm.
Hunden sidder på plads med line på, men ude af evt. kvælerhalsbånd (må også udføres
uden line). På kommandoen: Fremad spring skal hunden bevæge sig over springbrættet.
HF løber højre om springbrættet. Der afsluttes med hunden På plads.
FÆRDIGHEDSBANE: Max: 10 point.
Hunden skal i et roligt tempo passere 2 lette forhindringer, efter HF’s eget valg.
HF går ved siden af hunden og må støtte med nødvendige kommandoer. Hunden må under
være i line, men ude af evt. kvælerhalsbånd. Ved udførelse af momenter, hvor hunden kan
hænge fast med halsbåndet, SKAL HF fjerne dette.
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FELTSØG: Max: 10 point.
Kommando: Felt (Find apporten)
Størrelse: 5 x 5 skridt.
Genstande må max. være ca. 10 x 10 cm.
HF kaster 2 genstande efter eget valg ind i et 5 x 5 skridt stort felt, mens hunde ser på det.
HF vender omkring med hunden i 5 sekunder og derefter sendes hunden ind i feltet med
kommandoen: Felt. Hunden skal nu finde genstandene og komme ud med dem. Hunden
kan også påvise genstandene, dette kan være siddende, stående eller afdækket, men
hunden skal blive ved genstanden.
HF skal markere ved hvert fund og vise genstandene til dommeren efterfølgende.
HF skal kunne redegøre for vind og vejrmæssige forhold.

RONDERING MED HALS: Max: 10 point.
Kommando: Ronder.
HF holder hunden i halsbåndet. Figuranten står foran hunden og påkalder sig dens
opmærksomhed.
Figuranten løber i let skjul ca. 15 skridt fra hund og HF. Figuranten kommer lige frem igen
og påkalder sig hundens opmærksomhed, og går i skjul.
På tegn fra dommeren slippes hunden med kommandoen: Ronder. Hunden bevæger sig
hen til figuranten og giver hals, og skal blive ved figuranten indtil HF er kommet frem.
Figuranten må animere lidt, men ikke røre eller fastholde hunden.

SPORSØG: Max: 10 point.
Kommando: Søge, søg sporet.
Sporlængde: 75 skridt.
Søgetid max. 10 minutter.
Genstand må max. være ca. 10 x 10 cm.
Hunden bindes af eller instruktøren holder den. HF starter til højre for et sporflag og går
75skridt ud i den valgte retning, lægger en genstand (og evt. godbid).
Sporet gåes med det samme, hunden SKAL være i line og blødt halsbånd eller sporsele.
Hunden sættes på sporet med kommandoen: Søge. Hunden må apportere genstanden men
må ikke fortsætte ud af sporet med genstanden i munden. Hunden kan også påvise
genstanden, dette kan være siddende, stående eller afdækket, men hunden skal blive ved
genstanden.
Det er tilladt at animere hunden. HF skal markere fundet og fremvise genstanden til
dommeren.
Sporet bør så vidt muligt lægges i medvind.
HF skal kunne redegøre for vind og vejrmæssige forhold.
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BIDEARBEJDE: Godkendt eller ikke godkendt.
Kommando: Stop manden.
HF står med lang line på hunden, og holder den i halsbåndet eller linen. Skal være blødt
halsbånd, ingen kvælerhalsbånd, eller i sele. Figuranten står ca. 8 – 10 skridt fra hunden
med en bidepølse eller bidevulst og påkalder sig hundens opmærksomhed.
På tegn fra figuranten slipper HF sit greb i halsbåndet eller linen med kommandoen: Stop
manden. Hunden skal nu straks bide sig fast i Pølse/vulsten. Efter en kort ”kamp” slipper
figuranten sit tag i pølsen/vulsten.
HF samler line op og løber med hunden og byttet hjem til udgangspunktet, hunden skal
slippe det på kommandoen: Slip og afreagere, evt. med hjælp fra HF.
Øvelsen bedømmes selvstændigt og bliver bedømt til Godkendt eller Ikke godkendt.

HELHEDSINDTRYK: Max. 10 point.
Her kigger dommeren på samarbejdet mellem hund og fører, evt. manglende arbejdsiver,
manglende forståelse for udførslen af øvelserne, er hunden under kontrol og lignende.
Der tages endvidere hensyn til den lydighed (villighed) hvormed hunden udfører
øvelserne, dog med rimelig hensyntagen til de enkelte hunde- racers temperament og
hundens alder.

KÅRING:
Ved kursets afslutning afholdes en kåring, som man skal indstilles til af træneren.
Kåringsresultatet afgør om man kan gå videre på BGK 2.
Hvis man bruger momenter fra andre programmer skal det meddeles til dommeren inden
starten på den enkelte øvelse.
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