
7. FERDSELSPRØVE – FP (BH) 
Generelle bestemmelser for Ferdselsprøve BH: Ferdselsprøven består av to deler, en 
lydighetsdel – Del A – og en praktisk ferdselsdel – Del B. Prøven er åpen for alle raser. 
Hunden 
må være fylt 15 mnd. for å delta. 
Ved starten av hver del skal hundefører melde seg til dommer på en sportslig korrekt måte, 
med 
hunden i line og innta grunnstilling foran dommer. 
Hunden skal føres i tvangsfritt halsbånd eller i en sporsele. 
Ved prøven slutt gis det ikke poeng, kun bestått eller ikke bestått. 
Del A skal være bestått med minimum 70% av poengene for at man kan gå videre til del B. 
For å 
bestå del B skal alle de praktiske øvelsene bestås med predikatet ”Tilstrekkelig”. Det er ingen 
tidsfrist på hvor lang tid prøven skal  være. 
Dersom ingenting annet er beskrevet, er lydighetsdelen underlagt bestemmelsene, som 
beskrevet 
for IPO gruppe B. 
 
DEL A LYDIGHETSDELEN 
Lydighetsdelen kan avlegges på en treningsplass eller i fritt terreng. 
 
Øvelse 1: Lineføring          15 poeng 
Øvelse 2: Fri ved fot          15 poeng 
Øvelse 3: Sitt under marsj        10 poeng 
Øvelse 4: Dekk med innkalling      10 poeng 
Øvelse 5: Dekk med forstyrrelser      10 poeng 
Totalt              60 poeng 
 
Øvelse 1: Lineføring         15 poeng 
a) Kommando ”Fot”  
Kommando ”Fot” er kun tillatt ved start og ved endring av gangart. 
 
b) Utførelse: Hundefører går med sin hund i line til dommer, og melder fra. 
På anvisning fra dommer går Hundefører med sin hund i line til startposisjon. På ytterligere 
anvisning fra dommer begynner Hundefører øvelsen. Linen skal holdes i venstre hånd og skal 
være slakk. Direkte fra grunnstilling skal hunden, på kommandoen ”Fot”, freidig, 
oppmerksomt 
og tett følge Hundeførers venstre kne, i alle gangarter, og ved holdt sette seg hurtig og 
selvstendig. 
Ved starten av øvelsen går Hundefører med sin hund 40 til 50 skritt rett frem, uten å gjøre 
stopp. 
Etter helomvendingen og etter 10 til 15 skritt skal Hundefører viser springmarsj og langsom 
marsj 
(hver moment  på minst 10 skritt). Overgangen fra springmarsj til langsom marsj  skal utføres 
uten 
mellomtrinn.  Under utførelsen av de forskjellige gangarter skal det være markant 
tempoendring. 
Under vanlig gange utføres minst to høyre- en venstre- og to helomvendinger. Et holdt skal 
vises i 



vanlig gangart etter den andre helomvendingen. Helomvendingene skal utføres mot venstre 
(en 
vending på stedet på 180 grader). Her er to varianter mulig:  
-  Hunden går med høyrevending rundt og bak fører. 
-  Hunden utfører en helomvending til venstre på stedet på 180 grader. 
Innen for samme prøve er det bare lov å anvende seg av en av variantene.
 
På slutten av øvelsen går Hundefører med sin hund på anvisning fra dommer gjennom en 
gruppe 
bestående av fire personer i bevegelse. Hundefører skal med sin hund gå omkring en person i 
høyreretning og en person i venstreretning, samt gjøre holdt i gruppen. Dommeren kan 
forlange at 
øvelsen utføres på nytt. På anvisning fra dommer forlater Hundefører med hund gruppen og 
foretar sluttgrunnstilling. Ros av hunden er kun tillatt etter at øvelsen er avsluttet og i 
sluttgrunnstilling. 
 c) Bedømmelse: Det betraktes som feil, dersom hunden går for sakte (henger), presser, viker 
eller 
tøver i vendinger. 
 Øvelse 2: Fri ved fot         15 poeng 
a)  Kommando: ”Fot” 
Kommandoen ”Fot” er kun tillatt med start og ved endring av gangart. 
 
b)  Utførelse: På dommerens anvisning inntar Hundefører grunnstilling og tar linen av 
hunden.  
(Linen kan henge over skulderen eller legges i lommen. I begge tilfellene på den siden som 
vender bort fra hunden.) Fra grunnstilling går Hundefører, med sin hund fri ved fot, straks 
inn i gruppen og gjør der minst et holdt. 
Etter å ha forlatt gruppen, inntas ny grunnstilling. Hundefører utfører deretter med sin hund 
fri ved fot, samme momenter som er beskrevet under lineføring. 
 
Øvelse 3: Sitt under marsj        10 poeng 
a)  Kommandoer ”Fot” – ”Sitt” 
 
b)  Utførelse: Fra grunnstilling går Hundefører  med sin hund fri ved fot i normal gangart. 
Etter 10 til 15 skritt inntar Hundefører grunnstilling, og gir kommandoen ”Sitt”, går 
deretter ytterligere 15 skritt og vender seg mot hunden. På anvisning fra dommer går 
Hundefører tilbake til hunden og inntar grunnstilling ved å stille seg ved dennes høyre 
side. 
 
c)  Bedømmelse: Dersom hunden i stedet for å sette seg, legger seg eller står, fratrekkes 5 
poeng. 
 
Øvelse 4: Dekk med innkalling      10 poeng 
a)  Kommandoer: ”Fot” – ”Dekk” – ”Hit” – ”Fot” 
 
b)  Utførelse: Fra grunnstilling og med kommandoen ”Fot” går Hundefører med sin hund fri 
ved for rett frem. Etter minst 10 til 15 skritt inntar Hundefører grunnstilling, gir  
kommandoen  ”Dekk”, går deretter ytterligere 30 skritt og vender seg mot hunden.  På 
anvisning fra dommer kaller Hundefører sin hund til seg med kommandoen ”Hit” eller 
hundens navn. Hunden skal freidig, hurtig og direkte komme inn og sette seg tett og beint 



foran Hundefører. På kommandoen for ”Fot” skal hunden sette seg ved Hundefører’s 
venstre kne. Deretter settes line på hunden. 
 
c)  Bedømmelse: Dersom hunden i stedet for å legge seg, setter seg eller står, fratrekkes 5 
poeng. 
 
Øvelse 5: Dekk med forstyrrelser      10 poeng 
a)  Kommandoer ”Fot” – ”Dekk” – ”Fot/Sitt” 
 
b)  Utførelse: Før en annen hund begynner sitt lydighetsarbeide, dekker Hundefører sin hund 
på anvist sted inne på banen. Fra grunnstilling dekkes hunden, uten at line eller andre ting
blir ved hunden. Deretter går Hundefører, uten å se seg tilbake, minst 30 skritt og blir 
stående med ryggen til hunden. Under øvelsen skal hunden forholde seg rolig. På 
dommerens anvisning etter øvelse 4, går Hundefører tilbake til hunden og stiller seg ved 
siden av hundens høyre side, etter ca. 3 sekunder kommanderes hunden opp i grunnstilling.  
Deretter settes line på hunden. 
c)  Bedømmelse: Det betraktes som feil dersom Hundefører ikke holder seg rolig eller gir 
annen hjelp i det skjulte. Sitter eller står hunden, ligger urolig eller fjerner seg fra 
utgangspunktet gis det en delbedømmelse.  Fjerner hunden seg mer enn 3 meter fra 
avdekkingspunktet før den andre hunden har avsluttet øvelse 2, gis 0 poeng i øvelsen. 
Forlater hunden plassen etter den andre hunden har avsluttet øvelse 2 fratrekkes poeng. 
Kommer hunden Hundefører i møte når Hundefører går for å hente hunden når øvelsen er 
ferdig, kan den høyst oppnå predikatet ”Tilstrekkelig” i øvelsen. Dersom det er mulig kan 
man la hannhunder og tisper ligge på forskjellige plasser. 
HF melder seg av til dommeren med hunden i grunnstilling. 
FERDSELSPRØVE DEL B – FERDSELSDELEN 
Ferdselsdelen avlegges utenfor treningsplassen på et egnet område innenfor en 
sammenhengende 
bebyggelse. Dommeren fastlegger sammen med Prøveleder, hvor og hvordan øvelsene utføres 
i de 
trafikale områdene (gater, veier og parkeringsplasser). Den offentlige trafikk må ikke sjeneres. 
Gjennomførelsen av denne del krever på grunn av sin spesielle karakter god tid. Kravene til 
prøven må ikke nedsettes på grunn av mange påmeldt hunder. Det gis ikke poeng i denne del, 
men 
helhetsinntrykket av hunden adferd i de enkelte øvelser er avgjørende for, om hunden skal 
bestå 
eller ikke. Dommeren har mulighet for å variere og tilpasse øvelsene etter behov. Det er 
dommerens avgjørelse, om alle hundene skal gjennomføre den enkelte øvelse på samme sted 
og 
deretter flytte videre til neste øvelse, eller om den enkelte hund skal gjennomføre alle 
øvelsene på 
forskjellige steder. 
Øvelse 1: Forbiløpende person/Møte med persongruppe 
På dommeren anvisning går Hundefører med sin hund i løs hengende line etter et fortau. 
Dommeren følger etter på passende avstand. Hunden skal villig følge Hundefører på dennes 
venstre side med skulderen ut for Hundefører’s venstre kne. Hunden skal forholde seg rolig 
og 
likegyldig ovenfor fotgjengere og kjørende ferdsel. På sin vei blir Hundefører streifet  av en 
person, som løper forbi. Hunden skal forholde seg nøytral  og upåvirket av hendelsen. 
Hundefører og hund går videre inn i en avslappet persongruppe på minst 4 personer. En av 



personene tiltaler og hilser på Hundefører med og gi sin hand. Hunden skal, på tegn fra 
Hundefører, bli stående, legge eller sette seg og forholde seg rolig. 
Øvelse 2: Møte med syklist 
Hundefører går med sin hund i line på siden av en vei og passeres av en syklist på førerens 
venstre 
ide. Syklisten skal komme bakfra. Når syklisten passerer skal denne ringe med sykkelbjella. 
Etter 
 ha kjørt et stykke vender syklisten om og kjører mot hund og Hundefører og ringer ennå en 
gang 
med sykkelbjella. Hunden skal forholde seg rolig ovenfor syklisten under hele øvelsen. 
Øvelse 3: Møte med biler 
Hundefører går med sin hund i line til en plass hvor flere biler et parkert. Mens Hundefører og 
hunden går, startes en bil, ved en annen bil slås bildøren igjen. Mens hund og Hundefører går 
videre, stopper en bil ved siden av ekvipasjen, og ruller ned sideruten. Sjåføren spør 
Hundefører 
om et eller annet. Hunden skal, på tegn fra Hundefører, bli stående, legge seg eller sette seg 
og 
forholde seg rolig og upåvirket av biler og trafikkstøy.
Øvelse 4: Møte med joggere eller person(er) på rulleskøyter. 
Hundefører går med sin hund i line rolig ved siden av en vei. Minst to joggere passerer 
ekvipasjen, 
uten å sette ned tempoet. Etter at joggerne er vekk, kommer en ny jogger, denne gang  i mot 
ekvipasjen. Joggeren løper forbi uten å sette ned hastigheten. Hunden behøver ikke følge 
Hundefører korrekt på plass, men må ikke genere de forbipasserende. Det er tillatt at 
Hundefører 
under møtet med de forbipasserende kommanderer hunden til å sitte eller dekke. Joggerne kan 
erstattes av personer på rulleskøyter. 
 
Øvelse 5: Møte med en annen hund 
Hunden skal forholde seg nøytral både ved bakfra kommende og forfra kommende hund og 
hundefører. 
Hundefører kan under møtet anvende kommandoen ”Fot” (flere ganger) eller kommandere 
hunden 
i sitt eller dekk. 
Øvelse 6: Hundens adferd når den er alene, - og ovenfor andre dyr 
På dommeren anvisning går føreren bort til et sted med moderat ferdsel av folk og setter 
hunden 
fast. Hundefører går rolig fra hunden og gjemmer seg i en oppgang eller butikk slik at 
Hundefører 
er utenfor hundens synsfelt. Hunden kan stå, sitte eller ligge.  I tiden Hundefører er borte skal 
en 
hjelper med en annen hund passere hunden på en avstand av ca. 5 skritt. Hunden som står fast 
skal 
ikke vise aggresjon (kraftig trekk i lina eller vedvarende gjøing) nå den andre hunden 
passerer. 
Den hunden som skal passere må være rolig og ikke til utfordring for den hunden som står 
fast. 
På anvisning fra dommer hentes hunden. 


