Informasjon om frivillig Mot og Kamp prøve ved Nordisk Vinner 2022
Lørdagens mot- og kamp skal som vanlig bedømmes av våre tyske gjestedommere. Hundene
fremføres i katalognummer rekkefølge med hannene først og deretter tispene. Den ansvarlige for
mot og kamp vil ha en gjennomgang med figurantene for å koordinere og tilpasse arbeidet deres så
langt som mulig. Testen vil bli utført i henhold til regler for avlskåring, dog vil det være to figuranter
for hver hund.
Det gjøres oppmerksom på at det ikke kan forekomme fysisk korreksjon av hunden under prøven.
Dette inkluderer korreksjon av hund i halsbånd eller line. Om fører ignorerer denne regelen, vil
ekvipasjen bli diskvalifisert. Eventuell oppvarming på egen figurant må skje i god avstand fra banen
for ikke å forstyrre andre ekvipasjer eller tilskuere.
Ikke glem å ta med hundens ID-dokumenter, alle hunder blir ID-sjekket i forbindelse med motprøven.
Alle norske førere må kunne fremvise RIK lisens for fremført hund. Utenlandske førere må ha
tilsvarende fra sitt hjemland.

VURDERING AV MOT OG KAMP
For bestått karakter kreves karakteren «utpreget, slipper». En hund som ikke oppnår bestått karakter
har rett til å gjennomføre utstillingen, men kan ikke motta tittelen Vorzüglich Auslese (VA). Som
tidligere år vil dommerne velge den hannhunden og tispen som utførte den beste mot og kamp og
premie for disse deles ut på søndag.

ÅRETS FIGURANTER: Thomas Lindahl og Atle Mathisen

Avverging av overfall
Avstanden vil være markert med en linje til venstre for skjulet. Ved starten av linjen kobles hunden
fri. Ved fri ved fot mot skjulet kan ikke halsbånd berøres, men ekstra fot kommandoer er tillatt.
Hunden må ikke forlate føreren før figuranten har begynt sitt angrep. Starter hunden for tidlig 3
ganger gis karakteren "ikke godkjent på grunn av ulydighet".
Når hunden og føreren har nådd slutten av markert område, signaliserer dommeren til figuranten om
å komme ut av skjulet. Under angrepet beveger figuranten seg på skrå til venstre for skjermen med
softstokken i en truende posisjon rett over hodet og med beskyttelsesarmen i riktig posisjon. Hvis
hunden ikke biter i beskyttelsesarmen under det første angrepet, gjør figuranten et fornyet angrep
mens han beveger seg mot hunden.
Under trengningen er hunden på figurantens høyre side i løpsretningen samtidig som det deles ut to
stokkebelastninger.
Slipp kommando kan gis på eget initiativ så snart figuranten har stoppet. Dersom hunden ikke slipper
ved første kommando, må føreren vente på dommerens instrukser for videre slipp kommandoer.
Hvis hunden ikke slipper på tre kommandoer, vil vurderingen være "ikke godkjent, slipper ikke".

Under bevoktingsfasen skal hunden følge oppmerksomt med på figuranten. En hund som biter i
figurantens beskyttelsesklær blir avvist. Det samme gjelder en hund som forlater figuranten før
føreren har kommet inn til hunden.

Avverging av motprøve
Hunden kan holdes i halsbåndet og også oppmuntres. Anrop til figuranten for å stoppe er valgfritt.
Figurantens truende rop og kroppsbevegelser forekommer ved to anledninger. Første gang kort tid
etter at figuranten har snudd i retning hunden og føreren, (dommeren gir tegn når hunden skal
slippes) og andre gang når hunden er ca tjue meter unna figuranten. På denne avstanden har
figuranten også plassert beskyttelsesarmen i riktig posisjon for hundens angrep.
Ellers samme figurative oppførsel som i angrepet, men ingen belastning med softstokk som berører
hunden. Regler for slipp og bevoktning er også de samme som for overfallet. Hund som blir
underkjent har rett til et positivt "profitt-bit" på slutten, dersom føreren ønsker det.

Trening Mot og Kamp
Det vil være anledning til trening for Mot og Kamp fredag ettermiddag. Påmelding til trening gjøres i
sekretariatet
Målet er som før at hannhundene trener først, men avhengig av påmeldingsliste kan det også være
blandet trening mellom hanner og tisper. Alle tisper med løpetid trener selvfølgelig sist. Deltakerne
kan velge treningsopplegg etter eget ønske, maks tid 6 minutter per ekvipasje. Kun én treningsøkt
per hund. Hundeførere skal også bære nummerlapp under trening.
Lykke til!

