IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V)
Prøven består af 3 grupper
A
sporarbejde
B
lydighedsarbejde
C
forsvarsarbejde
I alt

100 point
100 point
100 point
300 point

Almindelige bestemmelser:
IPO-V er udarbejdet af FCIs Brugshundekommission.
IPO-V er en godkendelsesprøve til brugshundeklassen på udstillinger (for opnåelse af CAC og
CACIB)
IPO-V er af Brugshundekommissionen udfærdiget på tysk. I tvivlstilfælde - ved oversættelser til
andre sprog – er den tyske tekst gældende.
Hvis ikke andet er anført, gælder reglerne i de ”Generelle bestemmelser” i den gældende IPO
håndbog.
Adgangsbestemmelser
Hunden skal på prøvedagen være mindst 14 måneder. Der kan ikke dispenseres herfra.
Forud for aflæggelse af prøven kræves en bestået færdselsprøve.
En IPO-V omfatter 3 discipliner. En dommer kan maximalt dømme 15 IPO-V pr. prøvedag.
Væsenstest
Ved starten af hver prøve, før opstart af første disciplin, skal dommeren underkaste hunden en
væsenstest. Se bestemmelserne i IPO-håndbogen om væsenstest.
Gruppe A
Eget spor, ca. 200 skridt, 2 langsider, 1 vinkel (ca. 90º) 1 HF tilhørende genstand. Sporet udarbejdes
uden ventetid. Tid for udarbejdelsen 10 min.
Færtoptagelse
Udarbejdelse af langsider (30 + 30)
Udarbejdelse af vinkel
Genstand
I alt

10 point
60 point
10 point
20 point
100 point

Almindelige bestemmelser:
Sporets start skal være godt afmærket med et sporflag, som skal være stukket i jorden til venstre for
sporets start.
Hundeføreren, der også er sporlægger, skal før sporet lægges, fremvise sporgenstanden for
dommeren eller den sporansvarlige. Der må kun anvendes genstande, der har været grundigt udsat
for hundeførerens fært. Genstanden skal være ca. 15 cm lang og 3 - 5 cm bred med en tykkelse på
ca. 1 cm, og må i farve ikke adskille sig væsentlig fra terrænet.
HF gør et kort ophold ved startstedet og går så med normale skridt i den anviste retning. Vinklen
skal ligeledes udføres i normal gangart. Genstanden lægges for enden af sporet.
Under hundens arbejde må dommeren samt evt. ledsagende personer ikke opholde sig i det område,
som det er tilladt teamet (HF og hund) at søge i.
a) Kommando ”SØGE”
En kommando SØGE er tilladt.
b) Udførelse:
HF forbereder sin hund til sporet. Sporet kan udføres som frisøg eller i en 10 m lang
line. Den 10 m lange sporline kan føres hen over ryggen, på siderne eller mellem for og/ eller
bagben. Den kan være fastgjort direkte til halsbåndet (der ikke må benyttes som kvælerhalsbånd)
eller til sporselens spænde (tilladt er brystsele eller Böttgersele, uden ekstra remme). På opfordring

melder HF sig med sin hund i grundstilling (GST) til dommeren og angiver, om hunden samler op
eller påviser genstanden.
Før sporet, under forberedelserne samt under hele sporforløbet, skal enhver form for tvang undgås.
På anvisning fra dommeren føres hunden langsomt og roligt til startstedet og sættes på sporet.
Hunden skal fra begyndelsen roligt optage færten. Under hele sporforløbet skal hunden med dybt
søg, i ensartet tempo, intensivt følge sporet. HF følger sin hund i en afstand af 10 m for enden af
sporlinen.
Afstanden på 10 m skal ligeledes overholdes ved frisøg. Sporlinen må være løsthængende,
men HF skal have fat i linen under sporsøget. Vinklen skal være sikkert udarbejdet. Efter vinklen
skal hunden fortsætte sporet i samme tempo. Så snart hunden har fundet genstanden, skal den straks
samle den op eller tydeligt påvise den uden påvirkning fra HF’s side. Samles genstanden op, kan
hunden blive stående, sætte sig eller komme tilbage til HF. Går hunden videre med genstanden eller
samler op fra liggende stilling, anses dette for en fejl. Påvisning kan ske liggende, siddende eller
stående. Har hunden påvist eller samlet genstanden op, lægger HF sporlinen og begiver sig ud til sin
hund. Ved at række genstanden i vejret viser HF, at genstanden er fundet.
Efter afslutningen af sporet skal den fundne genstand forevises dommeren.
c) Bedømmelse:
Sporsøgets tempo er ikke et kriterium for bedømmelsen, hvis sporet udarbejdes
intensivt, ensartet og overbevisende og hunden samtidig viser en positiv søgeadfærd.
I vinklen er det ikke en fejl, at hunden ”efterkontrollerer”, hvis sporet ikke forlades.
Sjusk, højt søg, gøren sig ren, kredsen i knæk, vedvarende opmuntringer, line- eller mundtlig hjælp
i sporområdet eller ved genstanden, fejlagtige opsamling/påvisning, medfører pointfradrag.
Hvis hunden kommer mere end 10 m væk fra sporet, afbrydes gruppe A. Forlader
hunden sporet og derved holdes tilbage af HF, skal dommeren give HF besked på at følge hunden.
Gør HF ikke dette, afbrydes gruppe A.
Er sporet fra start til slut ikke udarbejdet indenfor 10 min. afbrydes gruppe A. Det
indtil afbrydelsen, viste arbejde, bliver bedømt.
Bedømmelsen af de enkelte langsider foretages ved hjælp af prædikater og point. Søger hunden
ikke (opholder sig i længere tid på samme sted uden at søge), kan sporsøget afbrydes, også selvom
hunden befinder sig på sporet.
Gruppe B
Øvelse 1: Lineføring
Øvelse 2: Fri ved fod
Øvelse 3: Afdækning med indkald
Øvelse 4: Apportering på jord
Øvelse 5: Flugtspring
Øvelse 6: Afdækning med afledning
I alt

30 point
20 point
15 point
10 point
10 point
15 point
100 point

Almindelige bestemmelser:
Det er tilladt at anvende en kommando for at få hunden i GST
1. Lineføring 30 point
a) Kommando ”PLADS” er kun tilladt ved igangsætning.
b) Udførelse:
HF begiver sig med sin hund i line hen til dommeren, tager hunden på plads og melder til. Direkte
fra GST skal hunden, på kommandoen PLADS i løst hængende line opmærksomt, frejdigt og i lige
linje følge HF, med skulderen ud for HF’s venstre knæ.
Ved starten af øvelsen går HF med sin hund 30 skridt lige ud. Efter omkringvendingen vises mindst
en højre- og en venstrevending.
Mens HF første gang går med sin hund i lige retning, afgives to skud (kaliber 6 mm) med et
tidsinterval på 5 sek. i en afstand af mindst 15 skridt.

Hunden skal forholde sig skudligegyldig.
Ved slutningen af øvelsen går HF med sin hund på anvisning fra dommeren gennem en gruppe
bestående af mindst fire personer, der bevæger sig omkring. HF skal gøre et holdt i gruppen. HF og
hund forlader gruppen, indtager GST, og tager linen af.
c) Bedømmelse:
Det betragtes som fejl, hvis hunden går for langt fremme eller - tilbage, trækker ud til siden,
modtager ekstrakommandoer samt kropshjælp, viser uopmærksomhed.
og/ eller viser sig trykket.
2. Fri ved fod 10 point
a) Kommando ”PLADS” er kun tilladt ved igangsætning.
b) Udførelse:
Direkte fra GST skal hunden, på kommandoen PLADS i opmærksomt, frejdigt og i lige linje følge
HF, med skulderen ud for HF’s venstre knæ.
Ved starten af øvelsen går HF med sin hund 30 skridt lige ud. Efter omkringvendingen vises mindst
en højre- og en venstrevending.
Ved afslutningen af øvelsen indtager HF GST og sætter line på sin hund.
c) Bedømmelse:
Det betragtes som fejl, hvis hunden går for langt fremme eller - tilbage, trækker ud til siden, sætter
sig langsomt eller tøvende, modtager ekstrakommandoer samt kropshjælp, viser uopmærksomhed.
3. Afdækning med indkald 15 point
a) Kommando ”PLADS – DÆK – HER - PLADS”
b) Udførelse:
Fra GST går HF med sin hund fri ved fod lige ud. Efter 10 – 15 skridt skal hunden
på kommandoen DÆK straks lægge sig i gangretningen, uden at HF afbryder sin
gangart, ændrer denne eller ser sig tilbage. HF går endnu ca. 20 skridt lige ud, bliver stående og
vender sig straks om mod sin roligt liggende hund. På anvisning fra
dommeren kalder HF sin hund til sig med kommandoen HER eller hundens navn.
Hunden skal frejdigt, hurtigt og direkte komme ind og sætte sig tæt og lige foran
HF. På kommandoen PLADS skal hunden, hurtigt og lige, sætte sig ud for HF’s venstre knæ. Der
sættes line på hunden.
c) Bedømmelse:
Det betragtes som fejl, hvis hunden lægger sig langsomt, ligger uroligt, kommer langsomt ind, eller
hvis tempoet bliver langsommere under indkaldet, ikke sidder korrekt og lige foran eller ved
afslutningen, eller hvis HF står i bredstående stilling.
Hvis hunden står eller sidder efter HF’s dækkommando trækkes 7 point.
4. Apportering på jord 10 point
a) Kommando ”APPORT - SLIP - PLADS”
b) Udførelse:
I GST tages linen af hunden. HF kaster en af HF tilhørende genstand mindst 5 skridt ud.
Kommandoen APPORT må først gives, når apporten ligger stille. Den roligt og fri ved fod siddende
hund ved siden af HF skal på kommandoen APPORT hurtigt og direkte løbe
ud til apporten, straks samle den op og bringe den hurtigt og direkte tilbage til HF.
Hunden skal sætte sig tæt og lige foran HF og holde apporten roligt i munden, indtil HF efter en
pause på ca. 3 sek. med kommandoen slip tager apporten.

På kommandoen PLADS skal hunden hurtigt og lige sætte sig med skulderen ud for HF’s venstre
knæ. Under hele øvelsen må HF ikke forlade sin GST.
Ved afslutningen af øvelsen sættes line på hunden
c) Bedømmelse:
Det betragtes som fejl, hvis hunden sidder ukorrekt i GST, løber langsomt ud til apporten,
ikke samler korrekt op, kommer langsomt tilbage, taber apporten, leger med
eller tygger i apporten, ikke sidder korrekt og lige foran ved afleveringen eller ved
afslutningen, eller hvis HF står i bredstående stilling. Det betragtes ligeledes som
fejl, hvis apporten kastes for kort, eller hvis HF yder hunden hjælp også uden at ændre sin GST.
Forlader HF sin GST før øvelsens afslutning, bedømmes øvelsen med prædikatet mangelfuldt.
Apporterer hunden ikke, bedømmes øvelsen til 0 point.
5. Flugtspring (80 cm) 10 point
a) Kommando ”SPRING – HER – SPRING - PLADS”
b) Udførelse:
HF indtager med sin hund GST i en afstand af mindst 5 skridt fra springbrættet og tager line af.
Den, ved siden af HF roligt og fri ved fod siddende hund, skal på kommandoen SPRING springe
frit over forhindringen – på kommandoen HER efterfulgt af kommandoen SPRING skal hunden
hurtigt springe tilbage over flugtspringet og sætte sig tæt og lige foran HF. På kommandoen
PLADS skal hunden hurtigt og lige sætte sig ud for HF’s venstre knæ. HF kan i forbindelse med
den første springkommando følge med hunden de første 2 skridt.
Ved afslutningen af øvelsen sættes line på hunden
c) Bedømmelse:
Det betragtes som fejl, hvis hunden sidder ukorrekt i GST, hvis den tøver i springene, ikke sidder
korrekt og lige foran eller ikke sider korrekt ved afslutningen. For strejf trækkes indtil 1 point, for
afsæt indtil 2 point pr. spring.
6. Afdækning med afledning 15 point
a) Kommando ”DÆK – PLADS/SID”
b) Udførelse:
Før en anden hund påbegynder sit lydighedsarbejde, begiver HF til et af dommeren anvist sted,
tager linen af og dækker HF sin hund af, direkte fra GST, med kommandoen DÆK. HF må ikke
efterlade førerline eller nogen som helst anden genstand. Derefter går HF, uden at se sig tilbage,
inden for prøveområdet mindst 20 skridt væk fra hunden og bliver roligt stående synlig for hunden,
med ryggen til denne. Hunden skal uden påvirkning
fra HF roligt blive liggende, mens den anden hund udfører øvelserne 1 til 3. På tegn fra dommeren
går HF ud til sin hund og stiller sig på dennes højre side. Efter anvisning fra dommeren og på
kommandoen PLADS/ SID, skal hunden hurtigt og lige indtage GST.
Ved afslutningen af øvelsen sættes line på hunden
c) Bedømmelse:
Det betragtes som fejl, hvis HF ikke forholder sig roligt, eller giver anden skjult hjælp, eller hvis
hunden ligger uroligt eller går på plads før kommando ved afhentning.
Står eller sidder hunden, men forbliver på afdækningsstedet, medfører dette pointfradrag. Fjerner
hunden sig mere end 3 meter fra afdækningsstedet før den anden hund har afsluttet øvelse 3, gives 0
point i øvelsen.

Gruppe C
Øvelse 1: Bevogtning og standhals
Øvelse 2:Forhindring af flugtforsøg af figuranten
Øvelse 3: Modprøve under bevægelse
Øvelse 4: Transport til dommeren
I alt

15 point
30 point
50 point
5 point
100 point

Almindelige bestemmelser
Der gives ingen bedømmelse af DSB. Figuranten bruger stokken som trussel uden at slå.
Kommandoen SLIP er tilladt en gang i hver forsvarsøvelse. Bedømmelse af slip sker efter
nedenstående tabel.
Tøvende
slip

1.ekstra
straks

1.ekstra
tøvende

2.ekstra
straks

2.ekstra
tøvende

SLIPPER IKKE
Efter 2. ekstra.
eller efter andre
påvirkninger

0,5 – 3,0

3,0

3,5 – 6,0

6,0

6,5 – 9,0

DISKVALIFIKATION

1. Bevogtning og Standhals 15 point
a) Kommando ”RONDER”
b) Udførelse:
FIG befinder sig ca. 20 skridt, ude af syne for hunden i et skjul. HF tager opstilling med sin hund og
tager på tegn fra dommeren linen af og sender med en kort kommando RONDER og/eller et synligt
tegn med armen hunden ind til skjulet.
Hunden skal intensivt og opmærksomt bevogte FIG med vedvarende standhals.
Hunden må hverken springe op ad - eller tage fat i FIG.
På tegn fra dommeren går HF straks hen til skjulet og holder den fast i halsbåndet.
c) Bedømmelse:
Det betragtes som fejl, hvis der er indskrænkninger i hundens vedvarende standhals og pågående
bevogtning.
Ved belastning af FIG, f.eks. ved støden eller springen op ad osv. trækkes indtil 3 point, ved kraftig
griben fat trækkes indtil 12 point. Bliver hunden ikke ved FIG bedømmes øvelsen i mangelfuld.
Finder hunden ikke FIG afbrydes gruppe C.
2. Forhindring af flugtforsøg af figuranten 30 point
a) Kommando: ”SLIP”
b) Udførelse:
Mens HF holder sin hund fast i halsbåndet træder figuranten ud af skjulet og flygter. På tegn fra
dommeren slipper HF sin hund.
Hunden skal, uden tøven, selvstændigt og med et energisk og fast greb, effektivt forhindre
flugtforsøget. Den må herunder kun gribe fat i beskyttelsesærmet.
På tegn fra dommeren stopper FIG sin flugt. Hunden skal selvstændigt eller med
en enkelt kommando ”SLIP”, slippe og bevogte FIG.
Slipper hunden ikke efter den første kommando SLIP, modtager HF tegn
fra dommeren til afgivelse af indtil 2 yderligere slipkommandoer. Slipper hunden
ikke efter 3. kommando (en tilladt og to ekstra kommandoer), diskvalificeres hunden.
Mens HF afgiver kommandoen SLIP, skal denne stå stille uden at påvirke
hunden. Efter slip, skal hunden bevogte FIG opmærksomt og tæt.

På dommerens anvisning går HF direkte hen til hunden og holder den i halsbåndet.
c) Bedømmelse:
Det betragtes som fejl, hvis hunden ikke effektivt forhindrer flugtforsøget med en
hurtig, energisk reaktion og efterfølgende fast greb, ikke har et fuldt og roligt greb
indtil slipkommando eller ikke viser en opmærksom og tæt bevogtning af FIG.
Har hunden ikke forhindret flugten indenfor 20 skridt ved at gribe fast og fastholde FIG, afbrydes
gruppe C.
3. Modprøve under bevægelse 50 point
a) Kommando ”STOP MANDEN - SLIP - PLADS”
b) Udførelse:
Hunden holdes i halsbåndet, men må ikke animeres af HF. På tegn fra dommeren
går FIG i normal gang væk fra hunden. Efter 20 skridt vender FIG sig mod HF og løber mod HF og
hund under afgivelse af hetzlyde og med heftigt truende bevægelser.
HF slipper sin hund med kommandoen STOP MANDEN. Hunden skal uden tøven med et energisk
og fast greb afværge overfaldet. Den må herunder kun gribe fat i FIG’s beskyttelsesærme. HF må
ikke forlade sit ståsted. På tegn fra dommeren indstiller FIG overfaldet.
Efter FIG står stille, skal hunden selvstændigt eller med kommandoen ”SLIP”, slippe.
Slipper hunden ikke efter den første tilladte kommando SLIP, modtager HF tegn
fra dommeren til afgivelse af indtil 2 yderligere slipkommandoer. Hvis hunden ikke
slipper efter disse kommandoer (én tilladt og to ekstra), diskvalificeres hunden. Mens
HF afgiver kommandoen SLIP, skal denne stå stille uden at påvirke hunden. Efter
slip, skal hunden bevogte FIG opmærksomt og tæt. På tegn fra dommeren går HF
i normal gangart den direkte vej til sin hund og indtager GST med kommandoen
PLADS og sætter line på hunden.
c) Bedømmelse:
Det betragtes som fejl, hvis hunden ikke udviser et energisk forsvar og griber fat
med et fast, fuldt og roligt greb indtil slip eller ikke bevogter FIG opmærksomt og tæt efter slip.
Forlader hunden i bevogtningsfasen FIG, eller hvis Hf giver kommando for at få hunden til at blive
ved FIG, bedømmes øvelsen i mangelfuldt.
4. Transport til dommeren 5 point
a) Kommando ” PLADS”
b) Udførelse:
Herefter følger en sidetransport af FIG hen til dommeren over en afstand af ca. 10
skridt. En PLADS kommando er tilladt. Hunden skal gå på FIG’s højre side, således
at denne befinder sig mellem FIG og HF. Hunden skal under sidetransporten
holde opmærksomt øje med FIG. Den må herunder ikke presse, springe op ad eller
gribe fat i FIG. Gruppen stopper foran dommeren, HF giver stokken til dommeren
og melder af fra gruppe C.
c) Bedømmelse:
Det betragtes som fejl, hvis hunden ikke er opmærksom på FIG, ikke går korrekt i løsthængende
line ved siden af HF.

lh/28.07.2009

