Border Collie Klubbens konkurrenceregler
Hyrdehunde konkurrencerne består af nogle forskellige momenter som tester hundens evne til i
samarbejde med føreren at håndtere fårene effektivt, kontrolleret og med et minimum af stress.
Hver moment skal ses som en opgave, der skal løses på bedste måde. Der gives point for løsning af
opgaven, alt efter hvor godt dette klares.
Reglerne for de enkelte momenter skal følges, ellers vil der være et pointfradrag, eller
diskvalifikation.
Rækkefølgen af de enkelte momenter er fastsat af konkurrenceleder og baneformand i fællesskab
og godkendt af dommeren. Såfremt det besluttes, at den nævnte rækkefølge af momenterne
benyttes, behøves der ikke en godkendelse fra dommeren.

KONKURRENCEREGLER
Klubben forbeholder sig ret til, at kunne ændre konkurrencereglerne når dette anses for
nødvendigt. Alle ændringer skal godkendes af Border Collie Klubbens bestyrelse og af DKK, inden
ikrafttræden. Eventuelle ændringer vil blive meddelt i klubbens blad, Border Collie News.

POINT
For at bestå en hyrdeprøve og tilegne sig titlen HYRDPR, som officielt tilføjes stamtavlen, skal
hunden have opnået mindst 60 point i en valgfri klasse. For at bestå prøven, skal følgende være
opfyldt:






Konkurrencen skal være officiel.
Konkurrencen skal være godkendt af Border Collie Klubbens hyrdehundeudvalg eller
bestyrelse.
Dommeren skal være godkendt af DKK.
Alle momenter i klassen, skal gennemføres. Det vil sige, at såfremt der i klasse 1, gives op
eller hvis tiden er opbrugt, kan der ikke tildeles titlen HYRDPR, uanset point.
Der må ikke gives 0 i en øvelse.

Præmiering fordeler sig således:




60-69 point = 3. præmie
70-84 point = 2. præmie
85 point og derover = 1. præmie

TITLER
Titlen HYRDPR kan opnås i en valgfri klasse. Det er valgfrit, hvilken klasse, man ønsker at starte i.
Ved opnåelse af mindst 60 point, tildeles titlen HYRDPR1 i klasse 1, HYRDPR2 i klasse 2 og
HYRDPR3 i klasse 3.

DANSK HYRDEHUNDECHAMPION
Opnås 3 gange 85 point i klasse 3 og har fået minimum prædikatet "Good" på en FCI anerkendt
udstilling, tildeles hunden titlen DKHHCH.

HYRDEKONKURRENCER AFHOLDT AF DANSK HYRDEHUNDE KLUB
En gennemført hyrdekonkurrence klasse 1, klasse 2 eller klasse 3 i en hyrdekonkurrence afholdt af
Dansk Hyrdehunde Klub (DHK), med en DKK anerkendt dommer (FCI), tæller på lige fod med
officielle konkurrencer afholdt af Border Collie Klubben, og kvalificerer til titlen HYRDPR, som
officielt tilføjes stamtavlen.
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For at en gennemført klasse 1, 2 eller 3 i en hyrdekonkurrence afholdt af Dansk Hyrdehunde Klub,
kan anerkendes, skal der foreligge dokumentation i form af en attesteret dommerseddel, der
sammen med relevante oplysninger om hund og fører, fremsendes til DKK der opkræver det
relevante gebyr for administration, herunder påtegning til hundens stambogsoplysninger.

UDKLASSIFICERING
Klasse 1:

Er åben for alle.
Opnår en hund 3 gange 85 point og derover, bør der flyttes til højere klasse. Vælger
man fortsat at blive i denne klasse, deltager hunden udenfor konkurrence

Klasse 2:

Er åben for alle
Opnår en hund 3 gange 85 point og derover, bør der flyttes til højere klasse. Vælger
man fortsat at blive i denne klasse, deltager hunden udenfor konkurrence.

Hunde, der ikke har opnået HYRDPR (60 point) i en højere klasse kan rykke ned og deltage i en
lavere klasse. Dog deltager hunden udenfor konkurrence hvis hunden opnået 3 gange 85 point i
den lavere klasse.
Border Collie Klubben forbeholder sig ret til at forlange oprykning i klasserne, hvis man mener, at
nogle bevidst bliver i en for let klasse.

GENERELT
Det er deltagernes eget ansvar at gøre sig bekendt med Border Collie Klubbens konkurrenceregler.
Det er tilladt at hjælpe og støtte sin hund, hvis man finder det påkrævet. Pointfradrag kan
forekomme, såfremt dommeren finder det nødvendigt.
Der er fri kommandogivning. Dog ikke i udløb i klasse 2 og 3, med mindre der er tale om
stopkommandoer.
Deltagerne må ikke henvende sig til dommeren under konkurrencen.
Kommunikation til dommeren skal foregå via konkurrenceleder eller baneformand.
Overholdes ovennævnte ikke, kan det medføre diskvalifikation.
Det er ikke tilladt at medbringe andre redskaber på banen udover hyrdestav.
Det er valgfrit om hunden er i line frem til startpælen.

DELTAGERNES PLIGT:









Deltagerne har pligt til at melde sin ankomst og fremvise gyldig vaccination for hunden.
Deltagerne må ikke gå ind på banen, før den foregående ekvipage er færdig.
Deltager og hund skal gå direkte til startpælen.
Løbske tæver skal anmeldes til konkurrencelederen ved ankomst og må ikke komme på
eller i nærheden af banen, før der gives anvisning om dette. Der skal vises hensyn.
Ingen deltagende hunde i nærheden af banen.
Ingen deltagere i nærheden af baneåbningen. Der skal være fri adgang til banen.
For at deltage i konkurrencer, skal hunden være minimum 12 måneder gammel på
konkurrencedagen.
For at deltage i konkurrencer, skal hunden være forsikret med udvidet ansvarsforsikring og
vaccineret efter DKK’s regler. Papirer skal altid medbringes og forevises på forlangende.
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DELTAGERNES RETTIGHEDER:




Inden dommeren giver klartegn til start, har deltageren lov til at begære en ny flok får,
såfremt deltageren mener, at fårene er stressede. Det er dommerens/baneformandens
afgørelse, om dette er relevant.
Deltageren har ret til når som helst at afbryde et gennemløb. I klasse 1 beholdes point, det
er dog ikke muligt at bestå hyrdeprøven (se nærmere under pointgivning). I øvrige klasser
mistes point.
For sent fremmøde med lovligt forfald, berettiger til start, såfremt dette er muligt. Dette er
konkurrencelederens afgørelse.

DISKVALIFIKATION
Dommeren har ret til at diskvalificere en deltager, hvis deltageren ikke retter sig efter dommerens
anvisninger. Dommeren bør diskvalificere en deltager, hvis:







der kommer får udenfor banen. Dommeren angiver banens grænser.
hvis der mistes får
ved uberettiget bid
jagt på fårene
deltageren bevidst berører fårene. Dette betyder, at en deltager ikke bevidst må tage fat i
et får, eller skubbe til det med hyrdestav.
grænsen for rolig og anstændig opførsel overskrides.

Dommeren skal diskvalificere ekvipagen, hvis hunden er syg, skadet eller på anden måde ikke er
fuldt arbejdsdygtig.
Dommeren skal diskvalificere en ekvipage, såfremt deltageren straffer hunden.
Dommeren skal diskvalificere en hund som viser aggressiv adfærd.
Alle former for diskvalifikation af en deltager/hund, skal anmeldes til konkurrenceledelsen, der
skal sørge for, at dette tilgår hyrdehundeudvalget straks efter konkurrencen.

KLAGER/INDSIGELSER
Har deltagerne i en konkurrence indsigelser imod dommerens afgørelse, kan afgørelsen blive taget
op til vurdering af to på dagen udvalgte personer, samt dommeren. Dette vil indbefatte
baneformanden, hvis en sådan findes.
Afgørelsen behøver ikke at foreligge før efter konkurrencen, hvis denne ikke har nogen indflydelse
på dagens resultat.

KONKURRENCELEDER
Den person, som har ansvaret for, at kalde deltagerne til start, og for forholdene udenfor selve
banen, samt at besvare spørgsmål angående disse forhold.

BANEFORMAND
Den person, som er ansvarlig for forholdene på selve banen. Det være sig kontakt til dommeren,
udsætning af får. Bedømmelse af udsætning med henblik på eventuelt omstart/nye får.
Bedømmelse af fårene/hunden på banen medhenblik på eventuelt omstart.
Konkurrenceleder og baneformand beslutter banens opbygning. Det er deres ansvar at sørge for,
at banen lever op til de krav, der er stillet i konkurrenceprogrammet.
Banens momenter og rækkefølge skal være opført på en skitse, der er tilgængelig for alle
deltagere. En anden rækkefølge end den gængse, skal forud for konkurrencen være godkendt af
dommeren.

Hyrdehunde konkurrenceprogram – Border Collie Klubben – senest revideret april 2013

Side 3 af 11

DOMMER
Dommeren skal være FCI godkendt.
Den person, der vurderer gennemløbene og giver point.
Dommeren dømmer ud fra de retningslinier, der er givet fra klubben.
Det er dog ikke alt, der er beskrevet, det er derfor den enkelte dommer, der afgør, hvordan de
enkelte momenter skal bedømmes.
Dommeren har ret til at komme med tilrettevisninger til banen, såfremt denne ikke mener, at
banen overholder de krav, der stilles i konkurrenceprogrammet.

FÅRENE
Til hver hund tilstræbes en flok på 4-10 får (samme antal til hver deltager), som skal være
hundevante og velegnede til formålet.
Fårene må højst benyttes 3 gange – og ikke 3 på hinanden følgende gange.
Både de får, som venter på at komme på banen og de får, som allerede har været på banen, bør
være udenfor synsvidde og i passende afstand fra banen.
Til klasse3, skal 2 får i hver flok være mærket med bånd.

TIDTAGNING




Tidtagningen starter, når hunden forlader føreren, efter dommerens klartegn og afsluttes
når sidste moment er gennemført.
Banetiden fastsættes af baneformand.
Ved overskridelse af tiden, afbrydes gennemløbet – de opnåede point bevares.

DE FYSISKE RAMMER
Det er deltagernes eget ansvar at forhøre sig om dommerens praksis ved banegennemgang og
lære sig baneforløbet.
Der skal være en skitse over banen ophængt, så alle deltagere har mulighed for at gøre sig
bekendt med banens forløb.
Dommeren meddeler inden start, hvad der anses for at være yderste grænse for banen.

BANEFORHOLD
Banen bør opbygges således, at der gives hundene gode betingelser, det vil sige god plads til
siderne og bag om hentepæl og startpæl. Udnyttelse af naturlige forhindringer i terrænet
foretrækkes, såfremt disse er til stede. Banens størrelse varierer alt efter hvilken klasse, det drejer
sig om. Der tilstræbes følgende mål, der dog kun er vejledende:
Klasse 1:
Klasse 2:
Klasse 3:




Længde 150 x 200 meter
Længde 200 x 200 meter
Længde fra 300 x 200 meter.

Banens opbygning: Forskellige forslag til opbygning af bane, sidder bagest i programmet.
Disse er kun vejledende.
Der tilstræbes en afstand fra den yderste grinde til banens ”kant” på minimum 25 meter.
Dette er, for at give ekvipagen god plads at arbejde på.
Fangefolden skal være 3 meter lang og 2 meter bred. Lågen skal ved den yderste stolpe
være forsynet med en 2 meter lang rebtamp, som hyrden skal holde fast i under
inddrivningen i klasse 2 og 3. I klasse 1 har hyrden lov at slippe rebet. Lågen skal kunne
åbnes 90 grader, så den er i lige linie med siden.
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Forhindringer: Kan være opbygget af grinder, der er ca. 2 meter lange. Passagen mellem
grinderne skal være 6 meter brede.
Drivningen: Afstande er vejledende.
Klasse:
Afstand startpæl til første grindepar
Mellem 1. og 2. grindepar
Fra 2. grindepar til delering
Samlet tilstræbes en drivning på:





Klasse 1

Klasse 2

Klasse 3

ca. 50 m
ca. 50-100 m
ca. 50 m
ca. 150-200 m

ca. 75 m
ca. 100 m
ca. 75 m
ca. 200-250 m

ca. 100 m
ca. 100 m
ca. 100 m
ca. 250-300 m

Delering: Ringen skal have en diameter på omkring 30-35 meter og kan placeres frit på
banen. Ringen kan evt. mærkes med bånd eller sandtoppe. Den skal være tydeligt
afmærket i klasse 3. Det er baneformandens eller dommerens afgørelse, hvordan den
afmærkes i klasse 2. Der kan vælges blot at have et markeret samlingspunkt.
Alternative forhindringer eller ekstra momenter:
o Malteserkors, der kan erstatte en fangefold eller en deling. Malteserkors skal
forceres i en lige retning, enten 1 eller 2 gange.
o Gangbro, der skal forceres. Kan erstatte grinder eller fangefold. Opbygges af en bro
med grinder der dækker siderne og med en tragtåbning på minimum 2 meter.
o Trailer, hvor fårene skal føres op. Erstatter fangefold.
o Korridor, hvor fårene skal passere igennem. Mindst 5 meter lang. Ca. 2 meter bred.
Kan laves af grinder eller planter. Skal have en tragtåbning. Kan erstatte et
grindesæt.
o Andre forhindringer, der kan anses for at være i stil med forhindringer, der kan
mødes i det daglige arbejde.
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KONKURRENCEREGLER – KLASSE 1
Henteafstand: ca. 75 meter
Maksimal pointsum: 100 point.

1. UDLØB

20 POINT

Hyrde og hund skal befinde sig bagved startpælen. Om nødvendigt må hyrden dog forlade
startpælen for at hjælpe hunden, også før hunden sendes. Dette medfører at der foretages point
fradrag. Det er hyrdens afgørelse, hvornår og til hvilken side, hunden sendes af sted.
Hunden skal beskrive en passende stor bue bagom fårene.
Dommervejledning: Såfremt startpælen forlades, foretages et mindre point fradrag.
Yderligere pointfradrag kan finde sted i forhold til hundens udløb i øvrigt.
Der lægges vægt på hundens udløb, frem for førerens afstand til fårene.

2. OPTAG

10 POINT

Hunde skal i roligt tempo, fra balancepunktet nærme sig og tage kontrol over fåreflokken, så
denne samlet og uden stress, i et passende tempo, sætter sig i bevægelse mod hyrden.
Dommervejledning: At startpælen forlades i første moment, har ingen indflydelse på bedømmelse
af optag.

3. TILDRIVNING

20 POINT

Fåreflokken skal samlet bevæge sig i ustresset tempo og i lige linie drives ned til hyrden.
Tildrivningen er afsluttet, når fårene har passeret bag om startpælen.
Dommervejledning: Såfremt startpælen forlades i udløbet, foretages pointfradrag ved
tildrivningen, idet det fulde moment, ikke kan vises. Den fradrages forholdsmæssigt

4. DRIVNING

30 POINT

Når fårene har passeret bagom startpælen efter tildrivningen skal fradrivningen gennem to
forhindringer straks påbegyndes.
Under udførelse af drivningen bør fårene passere grindelinierne.
Fradrivningen gennem og imellem forhindringerne skal ske i så lige en linie som muligt, og i et
passende tempo, hvor hunden under hele forløbet udviser god kontrol med flokken.
Hyrden må forlade startpælen og støtte hunden uden at der foretages pointfradrag. Hyrden må
dog ikke yde tryk/træk eller anden indflydelse på fårene.
Rækkefølgen er får-hund-fører (fradrivning).
Det er dog tilladt at hyrden går på siden af hunden og på sidste ben bevæger sig den naturlige vej
ned mod det punkt der afslutter drivningen.
Det er ligeledes tilladt for hyrden at gå om foran fårene (som tildrivning), så rækkefølgen bliver
fører-får-hund. I så fald trækkes halvdelen af drivepointene.
Fri kommandogivning.
Dommervejledning: Dersom grindelinierne ikke passeres, skal der foretages pointfradrag for dette.
Pointfradragets størrelse vurderes i forhold til hvor langt fårene er fra at passere grindelinierne.
Dommeren har ret til at foretage diskvalifikation, dersom det skønnes at fårene slet ikke har været
forsøgt drevet.
Dersom hyrden deltager aktivt i drivning af fårene foretages pointfradrag op til halvdelen af
drivepointene.
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5. FANGEFOLD

10 POINT

Efter afsluttet drivning starter bedømmelsen af inddrivningen i fangefold.
Der lægges vægt på, at hunden under hele inddrivningen holder fårene afbalancerede mod
foldåbningen, og gennem et støt tryk, driver fårene ind i folden. Hyrden må gå med ind i folden.
Lågen må først lukkes, når fårene er inde og fri af åbningen.
Dommervejledning omkring fangefold: Såfremt et eller flere får ronderer fangefolden, i stedet for
at gå direkte ind, mistes 5 point første gang og 3 point anden gang. Der mistes derefter ikke
yderligere point.
Går hyrden ind i fangefolden, mistes 2 point.
Fuldføres momentet, skal der gives minimum 1 point, uanset antal fejl.

6. HELHEDSINDTRYK

10 POINT

Dommeren skal efter endt gennemløb vurdere helhedsindtrykket. Dommerens skriftlige
kommentar til gennemløbet er ønskværdig. Herunder samarbejde mellem hund og fører, om
gennemløbet foregik i passende tempo, unødig kommandogivning m.v. og trække eventuelle point
i forhold til dette.
Hvis en hyrde opgiver under et gennemløb, bibeholdes de opnåede point, HVIS fårene er i ro hos
hyrden. Man skal give tegn til dommeren eller baneformanden om, at man ønsker at stoppe.
Denne afgør derefter om fårene er under kontrol og i ro.
Prøven er først gennemført når fårene er i fangefolden og lågen er lukket.
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KONKURRENCEREGLER – KLASSE 2
Henteafstand: ca. 120 meter
Maksimal pointsum: 100 point.

1. UDLØB

20 POINT

Hyrde og hund skal befinde sig bagved startpælen, og hyrden må ikke forlade startpælen før
hentningen er fuldført og fårene har passeret bagom startpælen, ellers foretages diskvalificering.
Det er hyrdens afgørelse, hvornår og til hvilken side, hunden sendes af sted.
Hunden skal beskrive en passende stor bue bagom fårene.
Støttekommandoer under udgangen medfører pointfradrag, bortset fra eventuel stopkommando,
når hunden har fuldført udgangen og befinder sig i balancepunkt bagved fårene.

2. OPTAG

10 POINT

Hunde skal i roligt tempo, fra balancepunktet nærme sig og tage kontrol over fåreflokken, så
denne samlet og uden stress, i et passende tempo, sætter sig i bevægelse mod hyrden.

3. TILDRIVNING

20 POINT

Fåreflokken skal samlet bevæge sig i ustresset tempo og i lige linie drives ned til hyrden.
Tildrivningen er afsluttet, når fårene har passeret bag om startpælen.

4. FRADRIVNING

30 POINT

Når fårene har passeret bagom startpælen efter tildrivningen, skal hunden straks påbegynde
fradrivningen gennem to forhindringer.
Fradrivningen gennem og imellem forhindringerne skal ske i så lige en linie som muligt, og i et
passende tempo, hvor hunden under hele forløbet har kontrol med flokken.
Hyrden må gå med og støtte hunden uden at der foretages pointfradrag.
Rækkefølgen er, får – hund – hyrde.
Dommervejledning: Der mistes point, såfremt der passerer får udenom grindeåbning.

5. DELING

10 POINT

Deling skal vises i deleringen.
Deling starter når det første får er inde i ringen. Herefter skal alle fårene blive indenfor ringen,
indtil delingen er fuldført.
Fåreflokken skal deles i 2 vilkårlige flokke. Hunden skal tydeligt vise, at den kommer ind gennem
fårene. Inden konkurrencen starter, oplyser dommeren, om han giver et OK, når delingen er
foretaget.
Når delingen er foretaget, bør fårene samles sammen i ringen.
Der kan ikke fortsættes før deling er foretaget, som minimum kræves at hunden har været
imellem fårene. Har hunden været igennem flokken, kan føreren vælge at fortsætte til fangefold,
såfremt det anses for umuligt, at opnå en korrekt deling.
Dommervejledning: Der gives 0 point, såfremt der fortsættes til fangefold uden korrekt deling.
Hunden kan ikke bestå hyrdeprøven, såfremt deling ikke er foretaget korrekt.

6. FANGEFOLD

10 POINT

Efter delingen starter bedømmelsen af inddrivningen i fangefold.
Der lægges vægt på, at hunden under hele inddrivningen holder fårene afbalancerede mod
foldåbningen, og gennem et støt tryk, driver fårene ind i folden.
Lågen må først lukkes, når fårene er inde og fri af åbningen.
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Dommervejledning omkring fangefold: Såfremt et eller flere får ronderer fangefolden, i stedet for
at gå direkte ind, mistes 5 point første gang og 3 point anden gang. Der mistes derefter ikke
yderligere point.
Slippes rebtamp, diskvalificeres deltageren.
Fuldføres momentet, skal der gives minimum 1 point, uanset antal fejl.
Hvis en hyrde opgiver under et gennemløb, mistes de opnåede point.
Dommeren kan vælge at stoppe en deltager i deling eller fangefold, såfremt dommeren anser det
pågældende moment for at være tabt, altså at alle point er opbrugt og at det vil være tidsspilde at
fortsætte momentet.
Deltageren beholder sine point, og vil fa tildelt "tid" som prædikat. Stoppes deltageren i deling,
mistes momentet "fangefold" også, såfremt dette følger efter.
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KONKURRENCEREGLER – KLASSE 3
Henteafstand: Min. 250 meter. Der tilstræbes 300-500 meter
Maksimal pointsum: 100 point. (Single + 10 point)

1. UDLØB

20 POINT

Hyrde og hund skal befinde sig bagved startpælen, og hyrden må ikke forlade startpælen under
hele hentningen og fradrivningen, før fårene er i deleringen, ellers må gennemgangen afbrydes og
diskvalificering finde sted.
Det er hyrdens afgørelse, hvornår og til hvilken side, hunden sendes af sted.
Hunden skal beskrive en passende stor bue bagom fårene.
Støttekommandoer under udgangen medfører pointfradrag, bortset fra eventuel stopkommando,
når hunden har fuldført udgangen og befinder sig i balancepunkt bagved fårene.

2. OPTAG

10 POINT

Hunde skal i roligt tempo, fra balancepunktet nærme sig og tage kontrol over fåreflokken, så
denne samlet og uden stress, i et passende tempo, sætter sig i bevægelse mod hyrden.

3. TILDRIVNING

20 POINT

Fåreflokken skal samlet bevæge sig i ustresset tempo og i lige linie drives ned til hyrden.
Fårene skal passere igennem en 6 meter bred grindeåbning, placeret ca. 100 meter fra startpælen
i lige linie med hentepælen.
Der er pointfradrag for får, der passerer udenom grindeåbningen.
Tildrivningen er afsluttet, når fårene har passeret bag om startpælen.
Dommervejledning: Der mistes point, såfremt der passerer får udenom grindeåbning.

4. FRADRIVNING

30 POINT

Når fårene har passeret bagom startpælen efter tildrivningen, skal hunden umiddelbart derefter
påbegynde fradrivningen gennem to forhindringer.
Fradrivningen gennem og imellem forhindringerne skal ske i så lige en linie som muligt, og i et
passende tempo, hvor hunden under hele forløbet har kontrol med flokken.
Der sluttes i deleringen
Dommervejledning: Der mistes point, såfremt der passerer får udenom grindeåbning.

5. DELING

10 POINT

Deling skal vises i deleringen.
Når de første får er inde i ringe, må hyrden forlade startpælen og selv gå derind.
Herefter skal alle fårene blive indenfor ringen, indtil delingen er fuldført.
Fåreflokken skal deles i 2 flokke, hvoraf den ene flok skal bestå af 2 umærkede får. Den flok, hvori
de umærkede får befinder sig, skal tydeligt være kontrolleret af hunden. Inden konkurrencen
starter, oplyser dommeren, om han giver et OK, når delingen er foretaget.
Når delingen er foretaget, bør fårene samles sammen i ringen.
Der lægges vægt på, at hunden er aktiv og tager fuld kontrol over den fradelte flok. Der kan ikke
fortsættes før deling er foretaget, som minimum kræves at hunden har været imellem fårene. Har
hunden været igennem flokken, kan føreren vælge at fortsætte til fangefold, såfremt det anses for
umuligt, at opnå en korrekt deling.
Dommervejledning: Der gives 0 point, såfremt der fortsættes til fangefold uden korrekt deling.
Hunden kan ikke bestå hyrdeprøven, såfremt deling ikke er foretaget korrekt.
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6. FANGEFOLD

10 POINT

Når flokken er samlet, starter bedømmelsen af inddrivningen i fangefold.
Der lægges vægt på, at hunden under hele inddrivningen er aktiv og holder fårene afbalancerede
mod foldåbningen, og gennem et støt tryk, driver fårene ind i folden.
Lågen må først lukkes, når fårene er inde og fri af åbningen.
Dommervejledning: Såfremt et eller flere får ronderer fangefolden, i stedet for at gå direkte ind,
mistes 5 point første gang og 3 point anden gang. Der mistes derefter ikke yderligere point.
Slippes rebtamp, diskvalificeres deltageren.
Fuldføres momentet, skal der gives minimum 1 point, uanset antal fejl.

SINGLE

10 point. (evt. som et ekstra moment)

Single skal vises i deleringen.
Hyrden lader fårene komme ud af fangefolden igen og skal derefter lukke og fastgøre leddet.
Hyrden går til deleringen og lader hunden bringe fårene til deleringen.
Et af de 2 mærkede får skal indenfor ringen deles fra de andre får og fradrives et passende antal
meter væk fra flokken.
Der lægges vægt på, at hunden er aktiv og, at den har fuld kontrol over det fradelte får.
Hvis en hyrde opgiver under et gennemløb, mistes de opnåede point.
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