Elitklass:
1. Platsliggande i
grupp:
Som i öppenklass,
men hundarna ska
ligga i 3 min.
Vid 2 tillfällen ska
störning ske.

2. Apportering
från brygga:
Föraren kastar en
apport från
bryggan. Hunden
ska hoppa från
bryggan och
hämta apporten,
simma in till land
och överlämna
apporten till
föraren som
förflyttat sig till
land.

3. Hopp från båt
- livräddning av
man överbord:
Hund och förare
i båten
tillsammans
med roddare och
figurant som
faller överbord.
På förarens
kommando
hoppar hunden i
vattnet och
livräddar
figuranten till
båten eller land.
OBS!! Denna bild är inte helt överensstämmande med momentet- Denna är från dom gamla reglerna
Då det i år är ändring med detta – där det ska tillkomma ”Man överbord ”så har vi inte fått ihop någon bild till detta
då vi inte varit på någon tävling än eller haft möjlighet att träna med vanlig båt, vi återkommer med
Ny bild så fort det finns någon.
4. Riktad apportering: Hunden ska hämta, efter
förarens kommando höger eller vänster 2 st.
föremål som ligger ca 15m. ut i vattnet med
15m. mellanrum. Hunden ska hämta ett föremål
åt gången.

5. Undervattensapportering: Hund och förare på land. En
funktionär placerar ut ett föremål i vattnet. På kommando
ska hunden lokalisera, hämta och avlämna till föraren på
land.

6. Riktad livbojsföring: Hunden ska simma ut
med en livboj och hämta 2 st. figuranter 20m
ut i vattnet som ligger ca 15 m från varandra,
hunden måste hämta figuranterna i den
Ordning som tävlingsledaren säger.
En figurant hämtas åt gången.

7. Simma med
förare och
bogsering av båt:
Hund och förare
simmar ut till
båten som
befinner sig 25m.
från land, på
kommando ska
hunden gripa repet
som är fäst i båtens
för och bogsera båt
och förare till land.

8. Helhetsintryck: Samma som i övriga klasser.
Obs! på många av dessa bilder så använder vi oss av en gummibåt – det är på träningen
– Men på vattenproven så används alltid en roddbåt – en stor riktig.

