
Generelle Coronaretningslinjer.  
 

Alle deltagere og officials skal fremvise coronapas, eller en negativ coronatest der er max 72 timer gammel. 
Disse skal fremvises til arrangøren før eller senest ved lodtrækning om startnummer gennemføres.  

Minimumsberøring af apporter, reb og redningskrans. Fx henter fører selv apporter mv. 

Afspritning af hænder mellem momenter, hvor der berøres genstande. 

Der holdes fornuftig afstand af alle under hele prøven. 

Retningslinjerne er gældende indtil vandudvalget træffer ny beslutning. 

 

Coronaretningslinjer for prøverne. 

Åben klasse 
 

3. Spring fra båd                                                                                                                                         Koefficient 3  

Udførelse: Konkurrencelederen spørger, om ekvipagen er klar. Når føreren giver positiv tilbagemelding, 
starter konkurrencelederen momentet. Herefter giver føreren kommando til hunden om at springe i vandet 
fra båden. Fører springer i vandet efter hunden er sprunget. Når begge er i vandet, kalder fører hunden hen 
til sig. Hunden bugserer føreren ind på land ved at fører tager fat i hunden ved manke, skulder eller sele. 
Fører skal være passiv under hele bugseringen. Når hunden kan bunde er momentet slut. Alternativt greb: 
Det er tilladt for hunden at gribe fat i førerens arm/hånd.  

CORONARETNINGSLINJE: KRAV OM MUNDBIND TIL ROER 

 

5. Enkel fremføring af redningskrans                                                                                                      Koefficient 4 

Udførelse: Konkurrencelederen spørger, om ekvipagen er klar. Når føreren giver positiv tilbagemelding, 
starter konkurrencelederen momentet, og samtidig begynder figuranten at plaske med arme og hænder. 
Herefter giver føreren kommando til hunden om at tage fat i rebet og påbegynde fremføringen af 
redningskransen ud til figuranten. Når hunden når frem til figuranten, skal denne tage fat i redningskransen 
og passivt lade sig bugsere til land. Når hunden kan bunde, skal føreren gå ud i vandet og hjælpe figuranten 
op på land. Herefter siger konkurrencelederen: ”Momentet er slut”. 

CORONARETNINGSLINJE: MOMENTET STOPPER NÅR HUNDEN BUNDER 

 

6. Livredning af figurant                Koefficient 2 

Udførelse: Konkurrencelederen spørger, om ekvipagen er klar. Når føreren giver positiv tilbagemelding, 
starter konkurrencelederen momentet. Herefter giver hundeføreren kommando til hunden om at følge sig 
ud i vandet. Føreren skal sammen med hunden ”fri ved fod” svømme ud til figuranten. Hunden skal 
opholde sig hos føreren, mens denne tager fat i figuranten. På kommando fra føreren, skal hunden derefter 
bugsere fører og figurant til land. Når hunden kan bunde, siger konkurrencelederen: Momentet er slut”. 

CORONARETNINGSLINJE: FIGURANT LIGGER I/PÅ REDNINGSKRANS MED 3M REB, HUND OG FØRER 
SVØMMER UD TIL FIGURANT HVOR HUNDEFØRER TAGER FAT I HUNDEN OG REBET, HVORPÅ HUNDEN 
BUGSERER BÅDE FIGURANT OG FØRER IND TIL LAND, MOMENTET ER SLUT NÅR HUNDEN BUNDER                                             

 



ELITE KLASSE 
 

2. Spring – Bugsering af båd                                                        Koefficient 4  

Udførelse: Konkurrencelederen spørger, om ekvipagen er klar. Når føreren giver positiv tilbagemelding, 
starter konkurrencelederen momentet. Herefter giver føreren kommando til hunden om at springe i vandet 
fra båden. Føreren skal derefter tilbyde hunden den ene ende af rebet. Hunden skal tage rebet i munden og 
bugsere båden ind til land. Hvis føreren ønsker det, har denne lov til at flytte sig i båden, inden bugsering 
påbegyndes.  

Figuranten skal sørge for, at båden under momentet ikke forårsager forstyrrelse, og at bugseringen sker 
uden risiko for skader på hunden. Når hunden har bugseret båden så langt ind mod bredden, at båden 
rammer bunden eller land, angiver figuranten dette ved at række en arm i vejret. Herefter siger 
konkurrencelederen: ”Momentet er slut”.  

CORONARETNINGSLINJE: KRAV OM MUNDBIND TIL ROER 

 

5. Dirigeret fremføring af redningskrans               Koefficient 4  

Udførelse: Konkurrencelederen spørger, om ekvipagen er klar. Når føreren giver positiv tilbagemelding, 
meddeler konkurrencelederen, hvilken figurant der skal hentes først (højre eller venstre) og starter 
momentet. Samtidig begynder figurant 1 at plaske. Herefter giver føreren kommando til hunden om at tage 
rebet og dirigerer den frem til den rette figurant med redningskransen. Føreren må give hunden 
retningsanvisning med kommando og/eller håndtegn.  

Når hunden kommer frem til figurant 1, skal denne tage fat i redningskransen og lade sig passivt bugsere i 
land. Når hunden når bunden, skal føreren hjælpe figurant 1 i land og samtidig sende hunden med 
redningskransen til figurant 2. Hunden skal ligeledes bugsere denne i land. Momentet er slut, når hunden 
kan bunde. 

CORONARETNINGSLINJE: NÅR HUNDEN BUNDER SAMMEN MED FIGURANT 1 SLIPPER DENNE 
REDNINGSKRANSEN. FØRER GÅR UD MOD HUND OG FIGURANT, MEN SKAL STANDSE MINIMUM 1 
METER FRA FIGURANTEN. FØRER SENDER HUNDEN TIL FIGURANT 2.  FIGURANT 1 GÅR SELV I LAND. 

 

6. Livredning af figuranter                                                                                                                        Koefficient 3  

Udførelse: Konkurrencelederen spørger, om ekvipagen er klar. Når føreren giver positiv tilbagemelding, 
starter konkurrencelederen momentet. Herefter giver hundeføreren kommando til hunden om at følge sig 
ud i vandet. Føreren skal sammen med hunden svømme ”fri ved fod” ud til forreste figurant 1. Herefter 
begynder figurant 2 at plaske. Fører sender hunden videre til figurant 2 som lader sig bugsere af hunden 
tilbage til føreren. Når hunden kommer retur til føreren, griber føreren fat i hunden og figurant 1. Hunden 
bugserer alle tre. Når hunden kan bunde er momentet slut.  

CORONARETNINGSLINJE: FIGURANT 1 LIGGER I/PÅ REDNINGSKRANS MED 3M REB.  1 TIL 2 METER FØR 
HUND OG FØRER NÅR FIGURANT 1, SENDER FØRER HUNDEN UD TIL FIGURANT 2. FØRER TAGER FAT I 
REBET OG AFVENTER BUGSERING AF HUNDEN. NÅR HUNDEN BUGSERER 2 PERSONER HOLDES AFSTAND 
MED HUNDEN IMELLEM. 

 

 

 



7. Spring – Livredning af figurant                                                                                         Koefficient 3  

Udførelse: Konkurrencelederen spørger, om ekvipagen er klar. Når føreren giver positiv tilbagemelding, 
starter konkurrencelederen momentet. Herefter placerer føreren redningskransen i vandet og båden 
fortsætter yderligere 10 meter. Her giver føreren kommando til hunden om at springe i vandet, hvorefter 
føreren også springer i vandet. Fører og hund svømmer sammen frem til redningskransen og hunden skal 
tage fat i rebet. Dernæst svømmer fører og hund videre sammen til figuranten. Figurant og fører tager fat i 
redningskransen og lader sig begge passivt bugsere ind på land.  

Såfremt redningskransen af sig selv flyder mod figuranten, skal figuranten gribe fat i redningskransen. 

CORONARETNINGSLINJE: KRAV OM MUNDBIND TIL ROER. FØRER TAGER FAT I HUNDEN, NÅR 
FIGURANTEN HAR FAT I REDNINGSKRANSEN. BEGGE SKAL BUGSERES IND AF HUNDEN. 
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