WK VP (novis) får

Antal får, 5-7, Moment (kan variera utifrån platsens förutsättningar)
-Hämtning ca 100m
-Fösning ca 100m
-Drivning ca 200m
-Fålla in
-Fålla ut
-Hämtning
Djuren skall hämtas från utställningsplatsen till föraren, som står vid startstolpen under hela momentet.
Hämtningsmomentet består av tre delar (utgång, upptag och framdrivning), som bedöms var för sig.
a) Utgång
Hunden skall vara placerad nära föraren, högst en stavlängd ifrån, och på dennes kommando, genom ett
effektivt vägval, snabbt och målmedvetet förflytta sig till balanspunkten av flocken, utan att vare sig störa eller
tappa kontakten med djuren.
b) Upptag
Hunden skall lugnt och bestämt ta kontroll över flocken och ge djuren tid att vända upp i drivningsriktningen.
Med ett avvägt tryck skall drivningen påbörjas i riktning mot föraren.
c) Framdrivning
Flocken drivs väl samlad i ett lugnt och jämnt tempo, utan att avvika från den ideala vägen mot och till föraren och
riktas sedan mot nästkommande moment.
-Fösning
Djuren drivs av hunden från startstolpen mot och sedan igenom ett hinder bestående av ett grindpar
Hunden föser djuren väl samlade och i ett lugnt och jämnt tempo, den kortaste och effektivaste vägen mot och
genom grinden. Största vikt läggs vid hundens målmedvetna och balanserade arbete. Arbete och avstånd ska vara
väl avvägt i förhållande till djuren. Endast hunden får påverka djuren. Förarens position får inte påverka djuren.
-Drivning
Djuren drivs mot och genom ett hinder, bestående av två grindar, runt den anvisade banan. Förarens placering är
valfri. Flocken ska röra sig effektivt, men ändå lugnt och utan tecken till stress under hela momentet. Hunden ska
på ett målmedvetet vis med ett väl avvägt arbete och avstånd balansera flocken och hålla dem väl samlade den
kortaste vägen enligt den anvisade banan. Alla djur ska gå genom grindhålet.
-Fålla in
Föraren öppnar grinden. Djuren drivs in i fållan. När alla djuren är inne stänger föraren grinden. Föraren öppnar
grinden och stannar vid dess ytterände. Rep får användas i hela sin längd. Hunden ska lugnt och effektivt, på
första försöket driva djuren in i fållan.
-Fålla ut
Föraren släpper in hunden som går in i fållan och driver ut djuren. När alla djur är ute skall hunden ta kontroll över
flocken. Föraren öppnar grinden och släpper in hunden som ska stanna innanför grinden. Föraren stänger grinden.
Hunden skickas runt bakom djuren och trycker dem mot öppningen. Föraren öppnar grinden. Hunden driver ut
djuren i ett lugnt och samlat tempo och tar kontroll över flocken. Föraren stänger grinden.

WK-1 (bonnhund) FÅR

(bana som Svaks VP bedömning som IK1),
Antal får, ca 10 st, Moment (kan variera utifrån platsens förutsättningar)
-Hämtning ca 150m
-Fösning ca 300m
-Drivning ca 150m
-Hanteringsanläggning (enklare)
-Delning

-Hämtning
Djuren skall hämtas från utställningsplatsen till föraren, som står vid startstolpen under hela
momentet. Hämtningsmomentet består av tre delar (utgång, upptag och framdrivning)
som bedöms var för sig.
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fortsättning..

a) Utgång
Hunden skall vara placerad nära föraren, högst en stavlängd ifrån, och på dennes kommando, genom ett
effektivt vägval, snabbt och målmedvetet förflytta sig till balanspunkten av flocken, utan att vare sig störa
eller tappa kontakten med djuren.
b) Upptag
Hunden skall lugnt och bestämt ta kontroll över flocken och ge djuren tid att vända upp i drivningsriktningen. Med ett avvägt tryck skall drivningen påbörjasi riktning mot föraren.
c) Framdrivning
Flocken drivs väl samlad i ett lugnt och jämnt tempo, utan att avvika från den ideala vägen mot och till
föraren och riktas sedan mot nästkommande moment
-Fösning
Djuren drivs av hunden från startstolpen mot och sedan förbi två riktmärken bestående av vardera en
grind. Djuren drivs i en vinklad bana. Hunden föser djuren väl samlade och i ett lugnt och jämnt tempo,
den kortaste och effektivaste vägen mot och förbi de markerade grindarna. Största vikt läggs vid hundens
målmedvetna och balanserade arbete. Arbete och avstånd ska vara väl avvägt i förhållande till djuren.
Endast hunden får påverka djuren. Förarens position får inte påverka djuren.
-Drivning
Djuren drivs mot och förbi, ett hinder bestående av två grindar runt den anvisade banan. Förarens
placering är valfri. Flocken ska röra sig effektivt, men ändå lugnt och utan tecken till stress under hela
momentet. Hunden ska på ett målmedvetet vis med ett väl avvägt arbete och avstånd balansera flocken
och hålla dem väl samlade den kortaste vägen enligt den anvisade banan. Alla djur ska gå genom
grindhålet.
-Hanteringsanläggning.
(kan variera utifrån platsens förutsättningar)
Djuren drivs in i fålla 1. Därefter till fålla 2 / ränna. Djuren och hunden går genom rännan till fålla 3.
Hunden driver ut djuren.
Hanteringsanläggningen består av fyra delar.
a) Föraren öppnar grind 1 och stannar vid dess ytterände. Rep får användas i hela sin längd. Hunden ska
lugnt och effektivt, på första försöket driva djuren in i fållan. Hund och förare går in i fållan och grinden
stängs.
b) Hunden trycker bort/skickas runt bakom djuren så att de förflyttar sig från grind 2. Föraren öppnar
grinden, Hunden skickas runt bakom djuren så att de förflyttar sig mot öppningen, den ska lugnt och
effektivt, på första försöket driva djuren in i fålla 2. När djur och hund är inne stänger föraren grinden.
c) Föraren öppnar grind 3. Hunden ska lungt och bestämt, med ett, för sortering väl avvägt tempo och
tryck, driva djuren genom rännan till fålla 3.
d) När djur och hund är i fålla 3 stänger föraren grind 3, går ut och öppnar grind 4. Hunden driver ut
djuren i ett lugnt och samlat tempo.
-Delning med kontroll
På anvisad plats skall ett antal djur, dock minst två, skiljas från en övriga flocken och hållas under kontroll.
Förare och hund skall i effektivt samarbete finna en delningsposition. Hunden delar på första försöket och
håller de avdelade djuren ( minst två ) under kontroll och driver iväg dem en liten bit. Hunden utför hela
kontrollarbetet utan påverkan från föraren. Efter att delningen med liten kontrollerad drivning är slutförd
skall hunden samla ihop flocken.

WK-2 (Final) FÅR

Antal får, ca 5+5 st, (bedöms som Svaks IK2)
Moment (kan variera utifrån tävlingsplatsens förutsättningar)
-Samlingshämt/hämt ca 200-300m
-Fråndrivning i vinkel ca 300m
-Hanteringsanläggning
-Delning
fortsättning..

-Samlingshämt (om förutsättningarna på platsen finns)
Djuren ställs ut i två grupper av 5 st. De skall samlas ihop och hämtas till föraren, som står vid startstolpen
under hela momentet. Hämtningsmomentet består av tre delar (utgång, upptag och framdrivning) som bedöms
var för sig.
a) Utgång
Hunden skall vara placerad nära föraren, högst en stavlängd ifrån, och på dennes kommando, genom ett effektivt
vägval, snabbt och målmedvetet utan att vare sig störa eller tappa kontakten med djuren, ta dig till den punkt
föraren finner lämplig.
b) Upptag
Hunden skall lugnt och bestämt ta kontroll över och ge djuren tid att vända upp. Den ska på valfritt sätt samla de
båda flockarna och därifrån är den tänkta framdrivningslinjen. Med ett avvägt tryck skall drivningen påbörjas
i riktning mot föraren.
c) Framdrivning
Flocken drivs väl samlad i ett lugnt och jämnt tempo, utan att avvika från den
ideala vägen mot föraren föraren via en framdrivningsgrind. Flocken drivs slutligen runt rundningsmärket och riktas
sedan mot följande grindgenomgång.
-Hämt
(om samlingshämt ej kan genomföras)
Djuren skall hämtas från utställningsplatsen, genom till föraren, som står vid startstolpen under hela
momentet.
Hämtningsmomentet består av tre delar (utgång, upptag och framdrivning) som bedöms var för sig.
a) Utgång
Hunden skall vara placerad nära föraren, högst en stavlängd ifrån, och på dennes kommando, genom ett effektivt
vägval, snabbt och målmedvetet förflytta sig till balanspunkten av flocken, utan att vare sig störa eller tappa
kontakten med djuren.
b) Upptag
Hunden skall lugnt och bestämt ta kontroll över flocken och ge djuren tid att vända upp i drivningsriktningen.
Med ett avvägt tryck skall drivningen påbörjas i riktning mot föraren eller eventuell framdrivningsgrind.
c) Framdrivning
Flocken drivs väl samlad i ett lugnt och jämnt tempo, utan att avvika från den ideala linjen mot föraren via eventuell
framdrivningsgrind. Flocken drivs slutligen runt rundningsmärket och riktas mot följande grindgenomgång.
-Fråndrivning
Djuren skall, från rundningsmärket, drivas runt en triangelbana markerad med två grindpar. Efter passerandet
av sista grinden tas flocken till nästa moment. Under momentet står föraren vid startstolpen. Hunden dirigeras
så att den förflyttar djuren, väl samlade, effektivt och i ett lugnt och jämnt tempo, den kortaste vägen, mot och
genom grindöppningarna och till nästa moment.
-Hanteringsanläggning.
(kan variera utifrån tävlingsplatsens förutsättningar) Djuren drivs in i fålla 1. Därefter till fålla 2/ränna, där sorteras
5 st djur ut till fålla 3. Hunden driver ut de 5 djuren.
Hanteringsanläggningen består av fyra delar.
a) Föraren öppnar grind 1 och stannar vid dess ytterände. Rep får användas i hela sin längd. Hunden ska lugnt och
effektivt, på första försöket driva djuren in i fållan. Hund och förare går in i fållan och grinden stängs.
fortsättning....b) Hunden trycker bort/skickas runt bakom djuren så att de förflyttar sig från grind 2. Föraren öppnar
grinden, Hunden skickas runt bakom djuren så att den lugnt och effektivt, på första försöket driver djuren in i fålla 2.
När djur och hund är inne stänger föraren grinden.
c) Hunden ska lungt och bestämt, med ett väl avvägt tempo och tryck, driva djuren genom rännan då föraren
sorterar 5 st, av domaren bestämda djur till fålla 3.
d) När djur och hund är i fålla 3 stänger föraren grind 3, går ut och
öppnar grind 4. Hunden driver ut djuren i ett lugnt och samlat tempo till nästa moment.
-Delning
I delningsringen skall ett antal förutbestämda djur skiljas från flocken och hållas under kontroll.
Föraren och hund skall i effektivt samarbete finna en delningsposition. Hunden delar på första försöket och håller de
anvisade djuren under kontroll utan att föraren påverkar djuren.Efter att delningen med liten kontrollerad drivning
är slutförd skall hunden samla ihop flocken.

