
Information till er som rasklubb från Svenska 

Kroppsvallaklubben Del 2 

Detta är tänkt att ni kan lägga på era hemsidor i medlemsutskick eller på annat sätt låta 

medlemmarna ta del av. 

 

Del 2 

IHT I-III (International Herding Trial) 

Nu ökar svårighetsgraden och här ingår övningar som inkluderar kontroll av flocken samt 

övningar som visar hundens uppförande.  

Nedan kontroll av flocken och vad domaren bedömer: 

 Fålla ut  

Hunden ska ta fåren ut ur fållan, lugnt och utan stress och hålla flocken stabiliserad 

medan hundföraren stänger grinden 

 Stop  

Någonstans, antingen på väg till eller från betesarean, måste hunden kunna få 

flocken att stanna upp vid en given punkt. Det ska återspegla att det kan vara en 

skymd/farlig eller svår passage. Tex korsningar, vägar, broar, skymda kurvor etc. 

Övningen inkluderar också att hålla flocken från att passera stopplinjen 

 Bete  

Låta flocken i lugn och ro beta inom ett avgränsat område. Fåren får inte störas eller 

stressas när de betar. Det är viktigt att hunden kan hålla dem inom avgränsningen för 

betet. Bedömning i olika klasser: 

a) i Klass 1 (IHT-1) ca 2:00 minuter  

b) i Klass 2 (IHT-II) ca 2:30 minuter  

c) i Klass 3 (IHT-III) ca 3:00 minuter 

 Fånga ett får  

Hundföraren/herden ska fånga ett får medan hunden håller flocken stilla. 

klass 1 (IHT-1) hundföraren ska fånga ett får, vilket som helst.  

klass 2 (IHT-II) hundföraren ska fånga ett markerat (band runt halsen) får. Ta fåret 

runt halsen eller i ett ben och ta det till utkanten av flocken.  

klass 3 (IHT-III) hundföraren ska fånga ett markerat (band runt halsen) får. Ta fåret 

runt halsen eller i ett ben och ta det till utkanten av flocken alternativt sätta fåret ned. 

Ta av bandet fåret har runt halsen och hålla bandet i handen ovanför huvudet.  

Hundföraren får använda en herdekrok (shepherd’s crook) för att fånga fåret 

 Vegetation  

Skydda en förbjuden yta/area. Medan fåren följer hundföraren utmed en tänkt stig ska 

hunden hindra flocken från att beträda det förbjudna område (gröda) 

 Trafik   

Skydda fåren från körande fordon. Flocken följer hundföraren utmed en väg medan 

hunden skyddar (ser till att fåren hålls ifrån fordonet på rätt sida om vägen) – ett 

rullande fordon innebär fara för fåren 

 Fålla in  

Att föra fåren tillbaka till fållan. Flocken ska gå lugnt och kontrollerat för att undvika 

skador. Fåren får inte rusa och de får heller inte trängas vid grinden 

Vad är det då som bedöms av hundens uppförande? 



 Förflyttning  

Under förflyttning till betesmarken och tillbaka måste hunden visa att den kan styra 

flocken så att den rör sig, ändrar riktning samt går banan på ett lugnt och smidigt sätt. 

 Hinder  

Hunden ska visa att den är kapabel att driva fåren lugnt och smidigt genom olika 

hinder, utan att stressa djuren, nedan exempel på hinder. 

Bro – måste finnas I alla klasser. Olika konstruktioner och olika sätt att genomföra i 

de olika klasserna. Fåren, hunden och hundföraren måste passera igenom hindret. 

Typ A hinder (enkla) – sättet att övervinna dem helt beror på hundföraren. Oftast är 

hundföraren den som passerar genom hindret först följt av fåren med hunden sist. 

Typ B hinder (svåra) – Hunden måste fösa fåren in genom hindret. Fåren är de första 

som passerar igenom hindret. Typ C hinder (väldigt svåra) – Hunden måste fösa 

fåren genom hindren och ha kontroll över att fåren går ut genom rätt utgång. 

Hundföraren får endast röra sig utmed ena sidan av hindren. 

Antalet hinder och hur de skall utföras beror på de olika klasserna de används i.  

Klass 1 (IHT-1): Bro och 2 hinder av typ A (grindar, slalom);  

Klass 2 (IHT-II): Bro och 1 hinder av typ A och 2 hinder av typ B (t.ex ränna, 

passager);  

Klass 3 (IHT-III): Bro och 2 hinder av typ B och 2 hinder av typ C (t.ex Malteser kors, 

vägkorsningar, turkey´s foot, svår slalom, sorterings korridor, lasta ett djursläp). 

 Beteende  

Domaren utvärderar funktionell aktivitet och god djurhantering som är anpassad till 

flockens eller enskilda individers beteende. Hunden skall i grunden arbeta 

självständigt på eget initiativ, inte bara lyda kommandon. Men hunden skall också 

samarbeta med hundföraren och lyda givna kommandon. Ett bra samarbete mellan 

hundförare och hund speglar hur hunden svarar på kommandon. 

 Diskvalifikation  

Hunden griper eller biter får 

När man tävlar IHT får man poäng vilket leder till att hunden får en titel ex. ”IHT I Good” 

(detta just nu under beredning på SKK). 

Är du nyfiken och vill läsa mer så hittar du information på Svenska Kroppsvallarklubbens 

hemsida https://www.kroppsvallarna.se/ Någon från SvkV kan också komma på medlemsträff, 

årsmöte eller annan träff som rasklubben har för att informera och svara på frågor. 

För Svenska Kroppsvallarklubben 

Anna Brinning 
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