
Inofficiellt Allmändrag 
Allmändraget (AD) Moment 1-5.  

Utförande samt bedömningsanvisning 
  
Hundens ålder minimum 1 år. 

Föraren går vid sidan om hunden/skakelhjul, men ej framför, förutom i moment 4. 

Föraren väljer själv vilken sida, inga kroppsdelar framför hund vid något av momenten. 

Ingen fysisk kontakt med hunden under momenten. 

Moment 4 göres i slutet av banan. 

Vagn = skakel med lätt hjulpar. 

(Godkänt 80 poäng – max 110 poäng. Ej obligatoriskt för att tävla i Arbetsprovet.)  

 

 

Moment 1  

Selning       Koeff 1  

Utförande: 

Selning av hund och anspänning av skakel med ett lätt hjulpar (s k skakelhjul). 

Domaren skall prova hundens tillgänglighet. 

Se fig 1. 

 

Bedömning: 

Domaren tar kontakt med hund och känner efter att dragselen sitter rätt (innan skakelhjul 

kopplas). Om inte hunden tillåter domarens hantering blir bedömningen 0 poäng.  

 

 

Moment 2  

Slalom      Koeff 3  

Utförande: 

Slalom består av 5 koner i rad med ett inbördes avstånd av 6 meter. 6 meter före konerna finns 

en markering. Vid denna markering skall föraren placera sig vid sidan om hunden/skakel-

hjulen och från denna position genomföra momentet. Det vill säga föraren går rakt fram på 

ena sidan om konerna medan hunden går slalom. Momentet är slut när ekipaget passerat den 

5:e konen. 

Se fig 2. 

 

Bedömning: 

Lätt påkörning av kon avdrag med max 1 poäng. Grov påkörning av densamma bör ge minst 2 

poängs avdrag. Hund som river delar av banan eller lämnar banan skall ges 0 poäng. Om hund 

eller skakelhjul grenslar en kona skall ges 0 poäng (anses ha lämnat banan). En lätt trängning 

av hund max 1 poängs avdrag. Om föraren gör en kraftigare (styr hunden rätt med knä eller 

hand) trängning görs avdrag med max 2 poäng.  



 

 

 

 

 

 

Moment 3  

T-vägskorsning       Koeff 2  

Utförande: 

16 meter före korsningens mittpunkt finns en markering. Vid denna markering skall föraren 

placera sig vid sidan om hunden/skakelhjulen för att från denna position dirigera in hunden i 

korsningen och där genomföra den manöver som provledaren meddelat. Ekipaget ska passera 

genom korsningen två gånger och då gå vid den sida om hund/skakelhjul föraren valt (får ej 

byta sida) under hela momentet . Momentet är slut 6 meter efter korsningens mittpunkt. 

Se fig 3. 

 

Bedömning: 

Lätt påkörning av kon avdrag med max 1 poäng. Grov påkörning av densamma bör ge minst 2 

poängs avdrag. Hund som river delar av banan eller lämnar banan ges 0 poäng. Om hund eller 

skakelhjul grenslar en kona skall ges 0 poäng (anses ha lämnat banan). En lätt trängning av 

hund max 1 poängs avdrag. Om föraren gör en kraftigare (styr hunden rätt med knä eller 

hand) trängning görs avdrag med max 2 poäng.  

 

Moment 4  

Stanna       Koeff 4  

Utförande: 

Stanna inom en zon (markerad med 4 koner). Zonen är 6 meter lång och 1,5 meter bred. 2 

meter före zonen finns en markering där föraren skall placera sig vid sidan om 

hunden/skakelhjulen och stå kvar. Från denna plats dirigeras hunden in i zonen (via 

kortsidan). Ekipaget kan också komma gående mot zonen och föraren stannar vid 

markeringen medan hunden fortsätter att gå in i zonen. Hunden måste inte starta från stående 

vid markeringen. Momentet är slut när hunden har stannat. 

Se fig 4.  

 

Bedömning: 

Har hund och skakelhjul stannat inom zonen skall ges 10 poäng. Vid stanna ska hunden stå 

kvar i rutan (ca 3 sek). Start vid startkona: Om hund inte startar efter 3:e kommandot ges 

poängbedömning. Hund som går direkt utan stopp vid startkonan, räknas poängavdrag vid 

första stopp. Obegränsat kommandon så länge hunden är i rörelse. Avdrag göres i 

halvpoängsteg. 

 

 

Moment 5  

Helhetsintryck      Koeff 1  

Bedömning: 

Vid bedömning helhetsintryck tas först och främst hänsyn till samarbetet mellan förare och 

hund såväl under som mellan momenten. Hänsyn skall tas till arbetsglädje och arbetsvilja. 

Härvid skall respektive hundars temperament beaktas.  

 

 



 

 

 

Fig till Allmändraget 

 

Fig 1. Hund med skakelhjul 

 

 
 

 

 

Fig2. Slalom i Allmändraget 

 
 

 

 

Fig 3. Korsning i Allmändraget 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

Fig 4. Stannaruta i Allmändraget 
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