
Bedømmelsen  
Lure Coursing dommere skal bedømme hundenes præstation på grundlaget af fem (5) 

kriterier.  

(Se nedenstående)  

Det maksimale antal point der kan gives for hvert kriterium er 20 point fra hver 

dommer (FCI system). 

Hunde, som ikke opnår mindst 50% af det maximale antal point i første gennemløb, 

skal udelukkes fra andet gennemløb. 

 

Der skal normalt være to gennemløb, og point fra begge løb skal lægges sammen til en 

total. Er der ikke mulighed for et andet gennemløb, skal de point fra det første løb, 

danne basis for den endelig placering. I tilfælde hvor to eller flere deltagere får samme 

resultat, (ud fra point optjent i begge gennemløb), vil den hund, der opnår det højeste 

antal point under andet gennemløb, få den bedste placering. Hvis resultatet stadig står 

lige, vil den hund, som opnåede det højeste antal point i delmomenterne i andet 

gennemløb få den bedste placering. Her prioriteres delmomenterne som følger:  

 

Punkt 8.6.1: Adræthed,  

punkt 8.6.2: Hastighed,  

punkt 8.6.3: Udholdenhed,  

punkt 8.6.4: Follow  

punkt 8.6.5: Entusiasme 
 

8.6.1 Adræthed  
En myndes adræthed vises: 

1. 

Hundens hurtige skift af retning forårsaget af harens drejninger. 

2. 

Hundens evne til at klare forhindringerne. 

3. 

Ved at fange haren, og især ved en glidende tackling af haren.  

4. 

Hunde, der er i stand til at ændre retning hurtigt og effektivt især tydeligt i  

Svingene Hunde, der løber uden unødige bevægelser i deres fremdrift (ofte lav, kraftig 

og med stor kraft i hvert trin). 

 

  



8.6.2 Hastighed  
Den hastighed som er nødvendig for at kunne fange et bytte kan ses ved den fart 

hvormed hundene indhenter haren, når de reagerer på den overraskende start.  

Hundenes fart vil blive observeret under hele gennemløbet men i særdeleshed når  

hunden fanger haren. Farten kan ses på bevægelsesmønstret, antallet af bevægelser og  

hundens fremdrift. Dommeren skal belønne den hund som løber “lavt”, virkelig 

strækker ud og jager  

haren.  Fordi tidtagning ikke bruges for at måle hastigheden, er måden hvorved hunden 

“giver  

alt hvad den har”, et vigtigt redskab hvormed man kan vurdere dens evne til at løbe 

hurtigt.  

Den absolutte fart bliver ikke vurderet af dommerne under bedømmelsen, da hundens  

fart vurderes i forhold til konkurrentens fart. Når hastighed bedømmes, skal man tage  

højde for den pågældende races karakteristika. Racerne har en forskellig tophastighed. 

Et “go-bye” kan ske når den hund, som er i anden position, giver alt hvad den har og 

overhaler dens konkurrent. Overhaling sker altid mellem to på hinanden følgende 

trisser. 

 

8.6.3 Udholdenhed  
Udholdenhed er en hunds evne til at gennemføre løbet i god fysisk form,  

uden at sænke farten til slut.  

Det er summen af hundens fysiske og mentale evner.  

En hund, der løber kraftfuld under hele løbet og ikke viser tegn på træthed til sidst, har 

god udholdenhed. 

 

8.6.4 Follow  
Follow er en hunds evne til at følge haren og at den altid har 100% opmærksomhed på 

haren. God follow er karakteriseret ved at hunden:  

1. 

Følger haren under hele løbet og aktivt forsøger at fange haren. Reagerer hurtigt på 

harens retningsskift. 

2. 

Følger haren præcist og forsøger at lave "et spring for at dræbe" med det samme, når 

den kommer tæt på haren 

3. 

Forsøger aktivt og aggressivt at fange haren under hele løbet. 

4. 

Løber efter haren uden at gøre større forsøg på at forudsige hvor haren er på vej hen 

(coursing wise) 



 

8.6.5 Entusiasme 
 

Entusiasme er den iver hunden viser under jagten, uanset banens beskaffenhed og 

forhindringer, samt uanset hvilken hændelser der finder sted undervejs, som f. eks løbe 

for langt i svingene, at falde eller miste øjenkontakt med haren. 

En myndes entusiasme vises ved: 

1. 

Hundens koncentration og opmærksomhed ved starten, og ved konstant at fikserer 

øjnene på haren. 

2. 

Ved hundens konstante jagt efter haren, som tvinger hareføreren til at accelerere 

haren, for at undgå, at hunden fanger haren før løbet er forbi. 

3. 

At hunden springer uanfægtet og uden tøven over en forhindring, og dens iver til at 

indhente haren, hvis den er kommet bagud. 

4. 

At hunden fanger haren i fuld fart, med en glidende tackling og dens forsøg på at 

indfange haren, også selv om haren er blevet taget af konkurrenten 

 

 


