Nyheder og ændringer IPO3 --> IGP3
Nyheder og ændringer fra IPO3 til IGP3

Generelle bestemmelser
Social omgængelighed – Side 7
En hund, der på et hvilket som helst tidspunkt af konkurrencen / prøven (før, under eller efter egen
deltagelse) bider personer eller andre hunde, forsøger at bide, angriber eller forsøger at angribe, bliver
diskvalificeret. Alle opnåede point slettes, også selv om hunden har været fremført. Ved to dages
arrangementer omfatter diskvalifikationen også dag 2, så hunden ikke kan deltage.
Tilfælde af en hunds uomgængelighed medfører omgående diskvalifikation. Hunde skal før næste
deltagelse ved en prøve eller en konkurrence dokumentere, at teamet har bestået en Færdselsprøve
med væsenstest.
Dommeren skriver på prøve dagen diskvalifikationen ind i alle de af ham tilgængelige prøvepapirer
(prøvehæfter / resultatlister) og underskriver disse.
Tekst: ”Diskvalifikation på grund af manglende social omgængelighed. Hunden skal på ny fremføres i en
Færdselsprøve med væsenstest.”
Halsbånd / line / mundkurv – Side 8
Hunden skal fremføres med et enradet, løst liggende og langleddet kædehalsbånd.
Sejrsceremoni / titler – Side 8
Ved pointlighed i IGP 3 er resultatet i gruppe C afgørende. Er der også pointlighed i denne gruppe er
resultatet i gruppe B afgørende. Ved pointlighed i alle tre grupper tildeles alle samme placering
(uafhængig af prøvetrin). Den efterfølgende placering tildeles ikke.
Alle prøvedeltagere deltager i sejrsceremonien. Prøven er først afsluttet efter sejrsceremonien og
udlevering af prøvepapirer.
Kommandoer / DSB bedømmelser – Side 9
Kommandoerne i Prøvereglementet er forslag. Kommandoer er normalt udtalte korte befalinger
bestående af ét ord. De kan afgives på alle sprog, men de skal for én handling altid være ens.
DSB-bedømmelsen i gruppe C (gælder alle prøvetrin) – Side 9
DSB-bedømmelsen har ingen indflydelse på resultatet af prøven eller af placering. Bedømmelsen starter
med øvelsen bevogtning og standhals.
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Væsenstest – Side 11,12
5. Hunden føres i line (kort line – uden sporsele). Linen skal hænge løst, der må ikke gives kommando.
Præcisering af forløbet ved væsenstest - Udførelse af væsenstest
Ekvipagen kommer hen til dommeren, med hunden under kontrol. Det er tilladt at afgive kommando,
når ekvipagen er kommet hen til dommeren, for at få hunden til at sidde ned. Hundeføreren lader
hunden sidde helt selvstændigt, hundeføreren træder evt. et skridt til side og lader dommer scanne
hunden for chipkontrol. Hunden skal kunne acceptere at dommeren berører den med scanneren i denne
øvelse.
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Spor (Gr. A)
Anvendeligt sporareal – Side 20
Ved alle prøvetrin er arealskift, også vejovergang tilpasset det til rådighed værende sporareal, muligt.
Opsamling / apportering – Side 21
Hvis en mistet genstand ikke kan findes af sporlæggeren, medfører dette ikke pointtab. I det tilfælde at
flere genstande ikke bliver fundet, bliver HF tilbudt et erstatningsspor. Tager HF ikke mod tilbuddet,
betragtes de ikke fundne genstande som mistet.
Sporline – Side 21
Hvis der bruges Böttgersele, må den bageste rem ikke gå ud over de bageste ribben og eventuelt snøre
hundens bløde dele sammen.
Tilmelding / Afmelding – Side 22
Frem til ca. 2 meter før påsætningsstedet kan hunden føres i en kort line.
Påsætning / søgeadfærd – Side 22
Bliver hunden viklet ind i sporlinen, så sporsøget bliver stærkt besværliggjort, kan dommeren tillade HF
at vikle linen ud, HF går tilbage til enden af spor-linen og sætter hunden i gang med en søgekommando.
Dette medfører ikke pointfradrag
Vinkler – Side 22
I vinkelområdet skal HF overholde den foreskrevne afstand. Her er det ikke tvingende nødvendigt, at
denne følger sporet. Det er først tilladt HF at træde ud af sporet, når hunden har ændret retning og
befinder sig på næste langside.
Ros – Side 22
Derudover er det tilladt at rose ved genstandene. Dette kan ske før eller efter fremvisning af
genstanden.
Præcisering af forløbet ved ros ved genstande
Når hunden påviser en genstand, kan hundeføreren vælge at rose hunden før hundeføreren tager
genstanden og fremviser denne til dommeren, eller efter at hundeføreren har fremvist dommeren
genstanden. Kun den ene af måderne tilladt, dog er det op til HF at vælge, det ene, eller det andet, ved
hver enkelt påvisning.

Side 3 af 6

Nyheder og ændringer IPO3 --> IGP3
Lydighed (Gr. B)
Pointændring – Side 25
Fri ved fod – 15 point
Sit under gang – 5 point
Lineføring / fri ved fod – Side 29
Gang i gruppen, hvis personer er i bevægelse, skal vises i såvel lineføring som i fri ved fod.
Præcisering af gruppens ageren
Generelt skal gruppen være i bevægelse på stedet, men ikke gå rundt.
Apportering på jorden – Side 31
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.
Opstilling ved flugt- og klatrespring – Side 31
HF’s GST skal have en afstand af mindst 4 m til springbrættet.
Flugtspring over 1 m springbræt – Side 31
HF indtager GST mindst 4 m foran flugtspringet. Fra GST kaster HF apportbukken (650 gram) over
springbrættet. Et skridt (”udfaldsskridt”) til siden ved kastet er tilladt, dog skal 3 sek.-reglen overholdes,
når GST er genindtaget.
Apportering over klatrespringet – Side 32
HF indtager GST med sin hund mindst 4 m fra klatrespringet. Fra GST kaster HF apportbukken (650
gram) over et 180 cm højt klatrespring. Et skridt (”udfaldsskridt”) til siden ved kastet er tilladt, dog skal 3
sek.-reglen overholdes, når GST er genindtaget.
Fremadsendelse med afdækning – Side 32, 33
Lader hunden sig ikke sende mindst 50 % af den krævede distance fremad, eller lader den sig ikke
stoppe på 3 kommandoer, bedømmes øvelsen ikke.
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Bedømmelseskriterier:
Hunden lader sig:
Stoppe på 1. kommando, lægger sig ikke. En ekstrakommando til afdækning….....-1,5 point
Stoppe på 1. kommando, lægger sig på 2. ekstrakommando……………..………………..-2,5 point
Stoppe på 1.kommando, lægger sig ikke på 2. ekstrakommando.….………..……...…..-3,5 point
Først stoppe på 1. ekstrakommando, lægger sig………………………………….……………....-2,5 point
Først stoppe på 2. ekstrakommando, lægger sig………………………………..…………………-3,5 point
Ikke stoppe på 2. ekstrakommando.............................................................................0 point
Hvis hunden har lagt sig direkte på 1. kommando for dæk, men rejser sig, efter at dommeren har givet
tegn til HF om at gå ind til hunden, og den med en kommando lader sig stoppe indtil en afstand af 50 %
af afstanden til HF: Bedømmelse indtil -5 point.
Afdækning med afledning – Side 33
IGP 3: Delbedømmelse mulig, når den anden hund har afsluttet den femte øvelse.
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Forsvarsarbejde (Gr. C)
Pointændring – Side 36
Bevogtning og standhals – 15 point
Afværgelse af overfald fra bevogtningsfasen – 15 point
Angreb på hunden under bevægelse – 15 point
Afværgelse af overfald fra bevogtningsfasen – 15 point
Rygtransport (IGP 3) – Side 40
Dommeren bestemmer forløbet af transporten. HF beder FIG gå fremad og følger denne med hunden,
der opmærksomt skal holde øje med FIG, fri ved fod i en afstand af 8 skridt. Denne afstand skal holdes
under hele transporten.
Afværgelse af angreb fra bevogtningsfasen med afslutning af gruppe C – Side 42
Ved afslutning af transporten stopper HF, med hunden i GST, ved dommeren og afleverer softstokken og
melder forsvarsarbejdet afsluttet. Der følger en fri ved fod på ca. 5 skridt, hvor der indtages afsluttende
GST.Der sættes line på hunden, og denne føres under kontrol til kommenteringsstedet.
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