IPO Brugsprøve program
IPO står for Internationale Prüfungsordning og er udarbejdet af FCI, som er den internationale
sammenslutning af Kennelklubber.
I DcH Ringe har vi trænet IPO siden 2000, og vi er den ene af to lokalforeninger på Fyn der træner
denne form for hundesport i DcH regi.
Foreningen har to figuranter med bred erfaring fra Schæferhundeklubben og PH.
IPO er en konkurrence sport indenfor hundetræning – derfor forventes der også at hundeførere, der
tilmelder sig dette hold, træner flere gange ugentlig og at alle 3 discipliner vægtes lige højt under
træningen.
Herunder er beskrevet lidt om adgangskrav og beskrivelse af øvelserne i de forskellige klasser.

Adgangskrav til prøver
Alle hunde uanset race eller blanding kan aflægge IPO-prøver i DcH og kan for IPO 3′s vedkommende
deltage i DcH’s Danmarksmesterskab.
Kun hunde stambogsført i DKK kan deltage i DKK’s IPO-DM og SPH-DM.
For at hunden kan aflægge en brugsprøve skal den have et resultathæfte udstedt af en
specialklub/forening under BHU-samarbejdet.
DKK registrerer beståede prøver for alle hunde stambogsført i DKK, uanset race.
IPO prøverne skal tages hver for sig i rækkefølge.

IPO-programmet består af tre grupper:
Gruppe A – Spor
Gruppe B – Lydighed
Gruppe C – Beskyttelsesarbejde
Alle tre grupper skal bestås ved opnåelse af uddannelsesbetegnelse fra den enkelte prøve.

Sporet:
IPO-1 er et egetspor på mindst 300 skridt ca. 20 min. gammelt med 2 knæk på 90° og med 2
genstande.
IPO-2 er et fremmedspor på mindst 400 skridt ca. 30 min. gammelt med 2 knæk på 90° og med 2
genstande.
IPO-3 er et fremmedspor på mindst 600 skridt ca. 60 min. gammelt med 4 knæk på 90°og med 3
genstande.

Lydighed:
IPO-1 har fri ved fod, sid under gang, afdækning med indkald, apportering på jord, apportering over
flugtspring, apportering over klatrespring, fremadsendelse med afdækning og afdækning med
afledning.
IPO-2 har fri ved fod, sid under gang, afdækning med indkald, stå under gang, apportering på jord,
apportering over flugtspring, apportering over klatrespring, fremadsendelse med afdækning og
afdækning med afledning.
IPO-3 har fri ved fod, sid under gang, afdækning med indkald, stå under løb, apportering på jord,
apportering over flugtspring, apportering over klatrespring, fremadsendelse med afdækning og
afdækning med afledning.

Beskyttelsesarbejde:
IPO-1 har rondering, bevogtning og standhals, forhindring af flugtforsøg af figuranten, afværgelse af
overfald under bevogtning og modprøve under bevægelse.
IPO-2 har rondering, bevogtning og standhals, forhindring af flugtforsøg af figuranten, afværgelse af
overfald under bevogtning, rygtransport, overfald efter rygtransport og modprøve under bevægelse.
IPO-3 har rondering, bevogtning og standhals, forhindring af flugtforsøg af figuranten, afværgelse af
overfald under bevogtning, rygtransport, overfald efter rygtransport, modprøve under bevægelse og
afværgelse af overfald overfald under bevogtning.

