Dvärgschnauzerringens Trickhund
-Inofficiell aktivitetsutmaning för dvärgschnauzer
Vi är otroligt glada att du vill vara med och kämpa för våra inofficiella titlar inom trickhund, vi hoppas
du kommer finna dem utmanande och roliga.
Kom ihåg att ha roligt, detta är bara för er egen skull och ni är otroligt duktiga!
Ladda godispåsen, plocka fram leksakerna, hitta bästa humöret, ni är fantastiskaNu kör vi!!

Anvisningar för deltagande.
1. Läs igenom regler och moment noga! Tänk på att hålla dig uppdaterad eftersom regler kan
ändras eftersom.
2. Skapa ett nytt inlägg där du skriver hundens fullständiga namn samt registreringsnummer,
lägg gärna med en bild.
3. Filma momentet och lägg in som kommentar under ditt eget inlägg.
4. Skriv vilket moment du vill ska granskas. Använd både nummer och momentets namn. Du
kan bara få ett moment godkänt per film, men kan lägga in samma film flera gånger om den
innehåller fler moment.
5. Upprepa punkt 3 och 4 tills du har 10 filmer i ditt inlägg.
6. Skriv ditt namn i tråden – Jag önskar granskning.
7. När du fått två administratörers godkännande på varje moment, är du godkänd! Får du inte
alla moment godkända, filma om och när du har 10 moment, skriv ditt namn i tråden – Jag
önskar granskning igen.
8. När ni har 10 godkända moment, ansöker du om titeln och diplom via formulär för nivån
som du finner på dvärgschnauzerringens hemsida: www.dvargschnauzer.se
9. När du är godkänd och skickat in din ansökan, stäng av kommentarsfunktionen till ditt inlägg
och skriv klar under ditt inlägg i granskningstråden.
10. När du har 10 godkända – GRATTIS! nu kan du fortsätta till nästa nivå. Glöm inte besvara
frågorna du får när du ansöker för at få komma in i gruppen.
Det är viktigt att du filmar så vi kan både se och höra dig och din hund under hela momentet!
Har du frågor så använd tråden i Facebookgruppen så vi samlar frågor och svar på samma ställe och
ger andra möjligheten att finna svar.

Tänk på att vi arbetar ideellt och det kan ta lite tid innan vi hunnit granska och godkänna dina
moment.
Om vi inte godkänner något moment, misströsta inte, du får göra om hur många gånger du vill och
det är även tillåtet byta moment.
Det finns ingen begränsning på hur många gånger ni får försöka.
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