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Alle hunde kan springe, men uden muskler (eller med skader), så vil hundene ikke springe sikkert.  Derfor er 

det vigtigt at fokusere på springteknik, der bl.a. er med til at opbygge hundens muskler via vægt-forflytning 

samt hundens evne til at afstandsbedømme korrekt. 

Optimal springteknik er, hvor hunden springer med hovedet nede og ryggen i en bue opad samt halen i ro 

uden alt for megen udsving til højre og venstre (dvs. i en lige linie som en forlængelse af ryggen).  

   

Hunden skal - ved enkeltafstand mellem forhindringerne - lande og sætte af igen med det samme.   

   Afstand    Højde 

Stor:   6 fod/1,8 m  15-25 cm. 

Mellem:  5 fod/1,5 m  10-20 cm. 

Lille:  4 fod/1,2 m  05-15 cm. 

1 fod ~ 30,48 cm. 

Færdighedsprøve Springteknik 1: 

Krav:  Hunden er min. 15 mdr. gammel 

Øvelse 1)  

5 spring på lige linie 

Afstand:  Enkelt afstand mellem spring. 

 

 

Øvelse 1a)  Fremadsendelse 

Fører står med hunden siddende (enten ved siden af sig eller foran sig) tæt på første spring og sender 

hunden frem over de 5 spring.  Belønning (legetøj, godbid, etc.) er forinden placeret ca. 1½-2 meter efter 

sidste spring, enten af fører selv eller af en hjælper. 

Øvelse 1b)  Indkald  

Fører sætter hunden af tæt på første spring og placerer sig herefter ca. 1½-2 meter efter sidste spring med 

med siden/ryggen til, sammen med hundens belønning og kalder hunden til sig. Udføres både højre- og 

venstre-handlet. 

Øvelse 1c)  Fremadsendelse m/bevægelse 

Fører sætter hunden af  tæt på første spring og placerer sig herefter enten ud for første eller andet spring.  

Fører sender hunden frem over de 5 spring og bevæger sig selv (gående eller løbende) ned mod 

belønningspunktet.  Belønning (legetøj, godbid, etc.) er forinden placeret ca. 1½-2 meter efter sidste spring, 

enten af fører selv eller af en hjælper. Udføres både højre- og venstrehandlet. 

Øvelse 2)   

5 spring på forskudt linie (spring 2 og 4 er flyttet ca. 30 cm ud til siden til højre og dernæst til venstre) 

Afstand:  Enkelt afstand mellem spring. 

 



Højre:               Venstre: 

 

 

Øvelse 2a)  Fremadsendelse 

Fører står med hunden siddende (enten ved siden af sig eller foran sig) tæt på første spring og sender 

hunden frem over de 5 spring.  Belønning (legetøj, godbid, etc.) er forinden placeret ca. 1½-2 meter efter 

sidste spring enten af fører selv eller af en hjælper. 

Øvelse 2b)  Indkald 

Fører sætter hunden af tæt på første spring og placerer sig herefter ca. 1½-2 meter efter sidste spring med 

med siden/ryggen til, sammen med hundens belønning og kalder hunden til sig. Udføres både højre- og 

venstre-handlet. 

Øvelse 2c)  Fremadsendelse m/bevægelse 

Fører sætter hunden af  tæt på første spring og placerer sig herefter enten ud for første eller andet spring.  

Fører sender hunden frem over de 5 spring og bevæger sig selv (gående eller løbende) ned mod 

belønningspunktet.  Belønning (legetøj, godbid, etc.) er forinden placeret ca. 1½-2 meter efter sidste spring, 

enten af fører selv eller af en hjælper. Udføres både højre- og venstre-handlet. 

 

Øvelse 3)   

6 spring i en cirkel (både højre og venstre rundt) 

Afstand:  Enkelt afstand mellem spring. 

 

 

                

              

 

Øvelse 3a)  Cirkel højre rundt 

Fører sætter hunden af siddende tæt foran et af de 6 spring og placerer sig herefter i cirklens midte.  Fører 

sender hunden rundt i en cirkel over de 6 spring.  Det er valgfrit om fører vil stå stille eller bevæge sig inden 

i cirklen sammen med hunden. Belønning (legetøj, godbid, etc.) er forinden placeret ca. ½-1 meter efter 

sidste spring, enten af fører selv eller af en hjælper. 

Øvelse 3b)  Cirkel venstre rundt 

Fører sætter hunden af siddende tæt foran et af de 6 spring og placerer sig herefter i cirklens midte.  Fører 

sender hunden rundt i en cirkel over de 6 spring.  Det er valgfrit om fører vil stå stille eller bevæge sig inden 

i cirklen sammen med hunden. Belønning (legetøj, godbid, etc.) er forinden placeret ca. ½-1 meter efter 

sidste spring, enten af fører selv eller af en hjælper. 

  



Færdighedsprøve Springteknik 2: 

Krav:  Hunden er min. 18 mdr. gammel samt Springteknik 1 er bestået 

Øvelse 4)   

7 forhindringer (3 spring, flyv, 3 spring) på lige linie 

Afstand: Enkelt afstand mellem spring og dobbelt afstand før & efter flyvet. 

 

 

 

Øvelse 4a)  Fremadsendelse 

Fører står med hunden siddende (enten ved siden af sig eller foran sig) tæt på første spring og sender 

hunden frem over de 7 forhindringer.  Belønning (legetøj, godbid, etc.) er forinden placeret ca. 1½-2 meter 

efter sidste spring, enten af fører selv eller af en hjælper. 

Øvelse 4b)  Indkald  

Fører sætter hunden af tæt på første spring og placerer sig herefter ca. 1½-2 meter efter sidste spring med 

med siden/ryggen til, sammen med hundens belønning og kalder hunden til sig. Udføres både højre- og 

venstre-handlet. 

Øvelse 4c)  Fremadsendelse m/bevægelse 

Fører sætter hunden af  tæt på første spring og placerer sig herefter enten ud for første eller andet spring.  

Fører sender hunden frem over de 7 forhindringer og bevæger sig selv (gående eller løbende) ned mod 

belønningspunktet.  Belønning (legetøj, godbid, etc.) er forinden placeret ca. 1½-2 meter efter sidste spring, 

enten af fører selv eller af en hjælper.  Udføres både højre- og venstrehandlet. 

 

Øvelse 5)   

7 forhindringer på forskudt linie (forhindring 2 og 6 er flyttet 50 cm ud til siden til højre og dernæst til 

venstre) 

Afstand:  enkelt afstand mellem spring og dobbelt afstand før & efter flyvet 

 

Højre: 

 

 

 

Venstre: 

 

Øvelse 5a)  Fremadsendelse 

Fører står med hunden siddende (enten ved siden af sig eller foran sig) tæt på første spring og sender 



hunden frem over de 5 spring.  Belønning (legetøj, godbid, etc.) er forinden placeret ca. 1½-2 meter efter 

sidste spring, enten af fører selv eller af en hjælper. 

Øvelse 5b)  Indkald 

Fører sætter hunden af tæt på første spring og placerer sig herefter ca. 1½-2 meter efter sidste spring med 

med siden/ryggen til, sammen med hundens belønning og kalder hunden til sig. Udføres både højre- og 

venstre-handlet. 

Øvelse 5c)  Fremadsendelse m/bevægelse 

Fører sætter hunden af  tæt på første spring og placerer sig herefter enten ud for første eller andet spring.  

Fører sender hunden frem over de 5 spring og bevæger sig selv (gående eller løbende) ned mod 

belønningspunktet.  Belønning (legetøj, godbid, etc.) er forinden placeret ca. 1½-2 meter efter sidste spring, 

enten af fører selv eller af en hjælper. Udføres både højre- og venstre-handlet. 

 

Øvelse 6)   

6 spring & 2 tunneller i en oval cirkel (både højre og venstre rundt) 

Afstand:  enkelt afstand mellem spring og dobbelt afstand før & efter tunnel. 

 

 

                

              

 

Øvelse 6a)  Oval cirkel højre rundt 

Fører sætter hunden af siddende tæt foran det første af et af de 3 spring (før en tunnel) og placerer sig 

herefter inde i den ovale cirkels midte.  Fører sender hunden rundt over de 3 spring, igennem tunnelen, 

over de næste 3 spring og afslutningsvis igennem den anden tunnel.  Det er valgfrit om fører vil stå stille 

eller bevæge sig (gående eller løbende) sammen med hunden inde i den ovale cirkels midte. Belønning 

(legetøj, godbid, etc.) er forinden placeret ca. ½-1 meter efter sidste tunnel, enten af fører selv eller af en 

hjælper. 

Øvelse 6b)  Oval cirkel venstre rundt 

Fører sætter hunden af siddende tæt foran det første af et af de 3 spring (før en tunnel) og placerer sig 

herefter inde i den ovale cirkels midte.  Fører sender hunden rundt over de 3 spring, igennem tunnelen, 

over de næste 3 spring og afslutningsvis igennem den anden tunnel.  Det er valgfrit om fører vil stå stille 

eller bevæge sig (gående eller løbende) sammen med hunden inde i den ovale cirkels midte. Belønning 

(legetøj, godbid, etc.) er forinden placeret ca. ½-1 meter efter sidste tunnel, enten af fører selv eller af en 

hjælper 

 

 

 


