Dansk Vand Cup
Premiere på Davinde søndag den 4. august 2019
Tilmelding sker på Davinde til Dorthe Helsby senest lørdag den 3. august.
Prisen er 50 kr. (mobilepay 24419909)
Dansk Vand Cup er en uofficiel konkurrence målrettet alle Vandhunde som har gennemført en
SOR.
Det er Vandudvalget som er arrangør.
Konkurrencen er tilrettelagt således at alle uanset niveau konkurrerer mod hinanden i to
vandmomenter og ét lydighedsmoment.
Formålet med denne uofficielle Vandkonkurrence er at have et arrangement, hvor alle Vandhunde
uanset niveau kan være med. Det kan være en god mulighed for hunde og førere som måske ikke
er klar til de officielle klasser eller deltage i en konkurrence, hvor man kan teste sig selv og sin
hund af i en prøvesituation. Det er ønsket at dette kan favne ALLE Vandhunde som bare gerne vil
være med i en sjov Vandaktivitet med deres hund.
Vandmomenterne er inspireret af de officielle klasser, men tilpasset med et lille tvist, således at de
fleste vandglade hunde kan være med. Det vil være hundens engagement og resultat i vandet, der
har betydning i pointgivningen. Lydighedsdelen er i bedømmelsen pillet ud af vandmomenterne og
lagt ind i det ene lydighedsmoment.
Hver hund/fører trækker lod om 3 momenter, herunder 2 Vandmomenter og 1 lydighedsmoment.
Der er i alt 10 momenter der trækkes lod fra. Det er de samme 10 momenter alle deltagere
trækker lod om. De 10 momenter er delt i 3 grupper; 4 lydighedsmomenter, 3 ”nemme”
Vandmomenter og 3 lidt ”sværere” Vandmomenter og man trækker ét moment fra hver gruppe.
Lodtrækningen om momenter og startrækkefølge udføres umiddelbart før start i rimelig tid for
første deltager.
Rækkefølgen i udførslen er at der startes med lydighedsmomentet – dernæst det ”nemme”
Vandmoment og til sidst det ”svære” Vandmoment.
Der kan gives mellem 1 og 10 point for hvert moment. Det samlede maksimale antal opnåede
point er derfor 30 point.
Lydighedsmomentet bedømmes ud fra, hvordan momentet udføres. Der fratrækkes for ekstra
kommandoer uanset om det er verbale eller kropskommandoer.
Vandmomenterne bedømmes ud fra, hvordan momentet udføres og der ses på om hunden
udfører det momentet handler om. Man må gerne hjælpe sin hund, gå i vandet og også røre
hunden, men jo mindre hjælp hunden får - jo bedre bedømmelse. Til gengæld fratrækkes der ikke
for ekstra kommandoer. Ovenstående er en guideline for den generelle bedømmelse og samme
moment dømmes af samme person, så bedømmelsen er på lige vilkår på dagen.
Der må belønnes med legetøj og godbidder efter hvert moment/øvelse, men ikke mens momentet
udføres.
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8) Springe fra båd – alt er tilladt
9) Hente figurant med redningskrans
10) Hente båd med reb
1) Indkald og Plads
Hunden placeres eller holdes 20 meter fra føreren. Hunden kaldes på plads og afsluttes
med at hunden indtager pladsposition enten siddende eller stående. Der opnås flest point,
hvis hunden kommer straks uden ophold og går direkte på plads på ét signal.
Fokus i øvelsen er hundens villighed til at komme og evne til at gå på plads.
2) Apport
Apporten kastes min. 10 meter. Når apporten ligger stille sender føreren hunden afsted
efter apporten. Hunden apporterer og kommer retur til føreren og afleverer apporten til
føreren. Der gives flest point hvis hunden villigt og ivrigt henter apporten og kommer
direkte retur og afleverer den til førerens hånd. Det vil også se flot ud, hvis den venter med
at hente apporten indtil signal. Genstanden der anvendes som apport er frivillig.
Fokus i øvelsen er hundens villighed til at hente og aflevere apporten.
3) Fri ved fod
Hund og fører går et kort program med hunden i pladsposition uden snor. Programmet skal
minimum indeholde ét højresving, venstresving, en vending i almindelig gang og en smule
løb som ikke behøver vendinger. Programmet startes og sluttes med hunden i
pladsposition i enten siddende eller stående. Der gives flest point, hvis programmet
gennemføres flydende uden alt for mange kommandoer og stop undervejs.
Fokus i øvelsen er hundens villighed til at følge føreren.

4) Blive øvelse
Hunden placeres i valgfri position (stå, sidde eller liggende), hvorefter føreren forlader
hunden med 12 skridts afstand. Føreren skal lade hunden blive i 1 min. Øvelsen sluttes af
med at føreren går tilbage til hunden. Der opnås flest point, hvis hunden bliver i positionen
og uden at forlade stedet.
Fokus i øvelsen er hundens accept af at skulle blive i positionen og vente.
5) To apporter kastes af anden person end fører
Hund og fører kigger på mens to apporter bliver smidt i vandet med god afstand mellem
hver på ca 10 meter imellem og ud i vandet. Hunden må gerne holdes tilbage, mens der
kastes. Hunden skal nu i valgfri rækkefølge hente apporterne ind på land. Der gives flest
point, hvis hunden selvstændigt og villigt henter begge apporter på land.
Fokus i øvelsen er hundens villighed og lyst til at apportere selvstændigt i vand.
6) Hente figurant sammen med fører
En figurant placeres ca 15 meter ude i vandet. Fører og hund svømmer sammen ud og
henter figuranten. Figuranten lader sig bugsere ind på land, mens føreren fortsat selv
svømmer ind. Der gives flest point hvis hunden villigt følger med ud i vandet og videre ud
til figuranten.
Fokus i øvelsen er hundens villighed til at svømme med ud til en figurant og accept af at
skulle bugsere en figurant
7) Undervandsapport – Kastes skjult for fører
En anden person end føreren smider en undervandsapport på ca 30-40 cm vand. Hunden
må gerne se, når den bliver smidt, men det må føreren ikke. (Føreren skal vende sig om).
Når den er smidt skal hund og fører sammen finde undervandsapporten. Fører må gerne
hjælpe, men ikke røre undervandsapporten, mens den er i vandet. Det er kun hunden der
må samle apporten op og bringe den til land eller til fører. Der opnås flest point, hvis
hunden apporterer undervandsapporten og selv finder den og bringer den på land eller til
føreren.
Fokus i øvelsen er at hunden villigt undervandsapporterer og bringer den på land eller til
fører.
8) Springe fra båd – alt er tilladt
Hund og fører bliver sejlet ud på vandet. Hunden skal springe fra båden. Alle midler er
tilladt. Der kan kastes apporter, reb, plaskes og/eller føreren springer selv i vandet før eller
efter hunden. Der opnås flest point, hvis hunden villigt springer i vandet.
Fokus i øvelsen er at hunden springer i vandet.

9) Hente figurant med redningskrans
Hunden skal medtage en redningskrans ud til en figurant. Figuranten skal lade sig bugsere
ind på land ved at holde i kransen. Fører må gerne følge hunden ud til figuranten, men det
er frivilligt. Der opnås flest point, hvis hunden selv villigt medtager redningskransen det
meste af vejen og ikke slipper den før hunden er på land igen.
Fokus i øvelsen er at hunden medtager en redningskrans og bugserer en figurant.
10) Hente båd med reb
Hunden skal medtage et reb ud til båden. Bådfører skal lade sig bugsere vha. rebet indtil
hunden er på land. Fører må gerne følge hunden ud til båden, men det er frivilligt. Der
opnås flest point, hvis hunden selv villigt medtager rebet det meste af vejen og ikke slipper
den før hunden er på land igen.
Fokus i øvelsen er at hunden medtager et reb og bugserer båden.

