Dvärgschnauzerringens Trickhund
-Inofficiell aktivitetsutmaning för dvärgschnauzer
På nivå 4 sätter vi ribban högt och det ska vara utmanande,
därför är det extra viktigt att ni läser och följer anvisningar noga.

Nivå 4: Fenomenal Dvärgschnauzer
Nivån är indelad i åtta olika grenar och det finns specifika regler för varje gren
•

Belöning får inte vara synlig för hunden under momentet.

•

Belöning får inte finnas i hand, mun eller läggas ut och/eller vara synlig, utan hunden ska
belönas från ”fickan”.

•

Hunden ska utföra momentet på kommando, verbal, tecken eller handrörelse. (Handrörelsen
ska vara så liten som möjligt och inte leda hunden i momentet, det ska tydligt synas att
hunden förstår rörelsen).

•

Det är inte tillåtet leda/locka med hand.

•

Filmen ska visa hela ekipaget (hund och förare) och det ska vara bra ljud.

•

Hur och vart ni belönar ska synas på filmen.

•

Antalet steg ska vara tydligt på filmen.

•

Endast ett moment per film.

•

Filmen ska vara i en tagning och får inte klippas i eller på annat sätt manipuleras.

•

Inlägg ska göras enligt anvisning där ni skapar ett inlägg med hundens namn och
registreringsnummer, alla era filmer läggs sedan in som kommentarer under inlägget och ska
innehålla vilket moment filmen visar. Både nummer och namn. Inlägg som inte följer
anvisningar kommer inte bedömas och kan plockas bort.

•

Fotgående och fotposition- Är på vänster sida om inget annat anges. Hunden ska ha
följsamhet och kontakt med föraren under hela momentet.

•

När ni filmar är det viktigt att vi ser ekipaget under hela momentet och vi ska också kunna
höra er.
Det ska vara tydligt att hunden förstår momentet och det ska utföras på kommando.
Det är helt valfritt vilka 10 moment en väljer och en behöver inte hålla sig till specifika
grenar.

•
•

•

Längdmått räknas i antal steg tagna av föraren, eller hundlängder.

Anvisningar för publicering av filmer för bedömning.
Observera att inläggs som läggs på annat sätt inte kommer bedömas och riskerar att plockas bort.
1. Skapa ett nytt inlägg i facebookgruppen för nivå 4.
2. Skriv hundens fullständiga namn och registreringsnummer. Lägg gärna in en bild och en liten
text om er och vad ni tycker om aktivitetsutmaningen.
3. Lägg in dina filmer som kommentarer under ditt eget inlägg.
4. Skriv vilket moment och nummer filmen visar för varje inlägg.
5. När ni lagt upp 10 filmer är ni redo för granskning och skriver då hundens namn i Tråden – Vi
önskar granskning.
6. När två ur aktivitetskommittén granskat och godkänt alla dina 10 filmer.
• Ni är klara!! Grattis!!
• Ansök om titel och diplom i formulär.
• Stäng av kommentarer till din egen tråd.
• Skriv ”Klar” under ditt eget inlägg i – Vi önskar granskning.

Lydnadsmomenten:
•
•
•
•
•
•

Koppel, lina eller sele får inte användas utan enbart ett halsband.
Filmen ska tydligt visa hela ekipaget under hela momentet.
Filmen ska ha god ljudkvalitet och ekipaget ska höras under hela momentet.
Det är tillåtet att ha tävlingsledare som kommenderar.
Dubbelkommando är inte tillåtet om det inte står specificerat i momentbeskrivning.
Belöning får inte vara synlig för hunden under momentet, men får bäras på föraren och
filmen ska visa hur och vart hunden belönas efter avslutat moment. Belöning får inte finnas i
hand eller mun, utan ska komma från ”fickan”.

Rallylydnadsmomenten:
•
•
•
•
•
•
•

Koppel, lina eller sele får inte användas utan enbart ett halsband på!
Filmen ska tydligt visa hela ekipaget under hela momentet.
Filmen ska ha god ljudkvalitet och ekipaget ska höras under hela momentet.
Dubbelkommandon tillåtet.
Handkommandon och rörelser får inte utföras nedanför förarens höft.
Det är inte tillåtet att leda/locka hunden att utföra momenten, det ska vara tydligt att
hunden förstår kommando.
Belöning får inte vara synlig för hunden under momentet, men får bäras på föraren och
filmen ska visa hur och vart hunden belönas efter avslutat moment. Belöning får inte finnas i
hand eller mun, utan ska komma från ”fickan”.

Brukslydnadmomenten:
•
•

Filmen ska tydligt visa hela ekipaget under hela momentet.
Filmen ska ha god ljudkvalitet och ekipaget ska höras under hela momentet.

•
•
•

•

Dubbelkommandon inte tillåtet.
Det är inte tillåtet att leda/locka hunden att utföra momenten, det ska vara tydligt att
hunden förstår kommando.
Belöning får inte vara synlig för hunden under momentet, men får bäras på föraren och
filmen ska visa hur och vart hunden belönas efter avslutat moment. Belöning får inte finnas i
hand eller mun, utan ska komma från ”fickan”.
Avståndsutmätning ska synas på filmen och markeras med lämpliga föremål.

Agilitymomenten:
•
•
•
•
•
•

•

Nivå 4 innehåller 5 olika banor
Banan ska byggas så nära banskissen som möjligt och vara i tävlingsmässig höjd och skick.
Filmen kan antingen visa hela banan samtidigt med god syn för kontaktfält eller följa
ekipaget under hela banan.
På filmen som skickas in ska ekipaget vara felfritt.
Ingen hänsyn kommer tas till tid förutom bana 5 Tunnelrace där ekipaget har 60 sekunder på
sig.
Belöning får inte vara synlig för hunden under momentet men får finnas på föraren, belöning
får inte finnas i hand eller mun, utan ska komma från ”fickan”. Belöningen får ligga i
”belöningslåda” och hunden får själv söka upp den efter sista hindret.
Koppel/sele/halsband får inte användas.

Noseworkmomenten:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

Tillåten doft är Hydrolat av Eukalyptus, Lagerblad eller Lavendel. Specialsök på kongbit är
tillåtet. Godis/leksak är inte tillåtet.
Koppel, lina och sele får användas.
Vilken doft som används ska vara tydlig på filmen.
En funktionär behövs som utom synhåll för ekipaget lägger ut doften.
Behållarsök inomhus: Filmen ska tydligt visa hur och vart funktionär lägger ut 12 behållare
och i vilken doften finns, utom synhåll för ekipaget. (Det är tillåtet att ekipaget står med
ryggen till)
Nosework utomhus: Områdets storlek 5x5 m med möjlighet att söka både högt och lågt.
Filmen ska tydligt visa hur och vart funktionär lägger ut doften utom synhåll för ekipaget.
Nosework bilsök: Filmen ska tydligt visa hur och vart funktionär lägger ut doften utom synhåll
för ekipaget.
Hunden ska på kommando självständigt söka av området.
Hunden ska hitta rätt doftkälla inom tre minuter. Du får gå fram och tillbaka i området hur
många gånger du vill. Du får påvisa hunden på behållarna/område (men inte röra dem) och
du får prata med hunden.
Hunden ska tydligt markera doften och föraren visar med uppsträckthand och verbalt
”Markerat” att hen anser att hunden funnit och markerat doft.
Enbart en markering är tillåten på filmen.

•
•

Filmen ska tydligt visa hela sökområdet under hela tiden funktionär lägger ut doft samt
under ekipagets sök.
Hundens belöning får inte vara synlig för hunden under momentet, men får bäras på föraren.
Belöning får inte finnas i hand eller mun, utan ska komma från ”fickan”.

Heelwork/Freestyle Momenten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bjud upp till dans, ditt bidrag ska vara 90 sekunder långt från det att musiken startat oavsett
om du väljer ett Freestyleprogram eller ett Heelworkprogram.
Koppel, sele får inte användas
I Freestylen får ekipaget ha lättare kostymering (dock ej i heelwork.)
Filmen ska tydligt visa hela ekipaget under hela momentet fram tills musiken tystnar och ni
belönar hunden.
Filmen ska ha god ljudkvalitet och ekipaget ska höras under hela momentet
Hunden ska utföra momenten i god balans.
I Freestyle programmet ska ett tempobyte ingå, ett positionsarbete, ett distansarbete samt
ett frontarbete.
I heelwork måste 75% vara positioner se bild
I heelwork behöver du ha med minst 4 positioner i ditt program.
Filmen får ej klippas eller redigeras. Ska ej innehålla några hack.

Trickmomenten:
•
•
•
•
•
•

Koppel, sele eller halsband får inte användas
Filmen ska tydligt visa hela ekipaget under hela momentet.
Filmen ska ha god ljudkvalitet och ekipaget ska höras under hela momentet.
Dubbelkommando tillåtet.
Det ska tydligt synas att hunden förstår kommandot samt momentet och den får inte
lockas/ledas av hand.
Belöning får inte vara synlig för hunden under momentet, men får bäras på föraren och
filmen ska visa hur och vart hunden belönas efter avslutat moment. Belöning får inte finnas i
hand eller mun, utan ska komma från ”fickan”

Utställningsmomentet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utställningskoppel ska användas
Filmen ska tydligt visa hela ekipaget under hela momentet.
Ekipaget ska vara ensamt på filmen. (Inga andra hundar får finnas i ringen.)
Filmen ska ha god ljudkvalitet och ekipaget ska höras under hela momentet.
Ringen ska vara i tävlingsmässig storlek.
Person som visiterar hund på bord får vara bekant
Dubbelkommando är tillåtet.
Belöning tillåtet efter varje avslutat delmoment.
Belöning får inte vara synlig för hunden under momentet, men får bäras på föraren och
filmen ska visa hur och vart hunden belönas efter avslutat moment. Belöning får inte finnas i
hand eller mun, utan ska komma från ”fickan”.

Moment Nivå 4:

1.

Hopp sitt hopp

2.

Inkallning med ställande

1.
2.
3.
4.

Förare och hund i fotposition valfritt avstånd från hinder.
Kommando hopp.
När hunden landar på andra sidan kommenderas sitt.
Hunden sitter still på andra sidan vänd mot föraren i minst 5
sekunder.
5. Kommando hopp. Hunden hoppas och går in i fotposition.
Inga hjälper tillåtna föraren står still hela momentet.
1. Hunden lämnas sittande och föraren går 25 steg.
2. Kommando hit.
3. När hunden avverkat ca halva sträckan kommenderas stå eller
stanna. Hunden ska stanna omgående max 3 frambenssteg.
4. Nytt kommando hit.
5. Hunden in i fotposition.
Hunden ska ha god fart vid båda sträckorna.

3.

Hoppapport

4.

Target 15 steg, Stadga,
kalla in.

5.

Snurr i högerhandling.

6.

Sitt stå lämna 5 meter
kalla in till ett ställande
under gång gå runt.

7.

Sidbyten

8.

Helt om

9.

Sitt spring ifrån 5 meter
kalla in sättande under
gång,

10.

Ligg, sitt, stå under gång

Handtecken och röst är tillåtet vid stannandet men ska då komma
samtidigt.
Det är tillåtet använda föremål för att markera avstånden. Utmätning
av avstånd ska synas på filmen.
1. Hunden och föraren i fotposition framför hindret.
2. Föraren kastar en apportbock över hindret
3. Efter 5 sekunder kommenderas hopp. Det är tillåtet att säga
apport om kommandot kommer innan hunden är över
hindret.
4. Hunden ska ta apporten och åter hoppa med apporten fast i
munnen utan ytterligare kommando in i fotposition
5. Efter 5 sek tar förare apporten.
1. Hund kommenderas till target. Tillåtet med dubbelkommando
i skickandet.
2. Stadga på/i target 15 sekunder. Det är tillåtet med ett
kommando på/i target.
3. Hund kommenderas Hit och går in i fotposition med kontakt.
Target kan vara "ruta", hoppa upp på föremål, matta etc.
15 steg ska synas på filmen.
Ekipaget i fotgående högersida.
Hunden kommenderas i följande ordning1. Snurr in mot förare.
2. Snurr ut från förare.
3. Snurr in mot förare
Dubbelkommando tillåtet.
Tillåtet med handrörelse i höjd med förarens höft.
Minst tre steg mellan varje moment.
1. Ekipaget stillastående kommendera Sitt- stå.
2. Föraren lämnar hunden och går 5 steg för att sedan kalla in
hunden under fortsatt gång.
3. Kommendera stå under gång och föraren tar ett helt varv runt
hunden.
Ekipaget i fotgående med kontakt och utför momenten i följande
ordning 1. Sidbyte framför föraren
2. Sidbyte bakom föraren
3. Sidbyte framför föraren
Minst tre steg mellan varje moment.
Ekipaget i fotgående med kontakt och utför momenten i följande
ordning1. Helt om båda höger
2. Helt om båda vänster
3. Helt om från varandra.
Minst tre steg mellan varje moment.
1. Ekipaget i fotgående
2. Kommendera Sitt.
3. Spring ifrån 5 steg
4. Kalla in
5. Kommendera sitt under gång.
Ekipaget i fotgående och momenten ska utföras i följande ordning-

11.

Backamoment

12.

Framförgående med
koppel

13.

Krypande

14.

Skall

15.
16.

19.

Bana 1 med A-Hinder
Bana 2 med Vipp/Gunga
och däck.
Bana 3
Bana 4 Balanshinder och
runt
Bana 5 Tunnelrace

20.

Nosework Inomhus

21.

Nosework utomhus

22.

Nosework Bilsök

23.
24.
25.

Freestyleprogram
Heelwork program
Footsie

26.

Atjo!

27.
28.

Kennel Up
Låtsas kissa

17.
18.

1. Ekipage i fotgående
2. Läggande under gång, förare går runt hund
3. Ekipage i fotgående
4. Sättande under gång förare går runt hund
5. Ekipage i fotgående
6. Ställande under gång gå runt, förare går runt hund
Minst tre steg mellan varje moment.
1. Ekipaget i fotgående på vänster sida
2. Backar i bibehållen fotpostition minst 3 steg (förarens steg)
3. 3 steg framåt
4. Ställ hunden i front och hunden skall backa minst en
hundlängd samt därefter stå stilla fram tills föraren hunnit
fram.
1. Under rörelse i fotposition kommenderas hunden till
framförgående.
2. Hunden ska därefter gå framför föraren i sträckt koppel i
15 steg utan att streta, nosa eller vända sig om.
Viktigt innan filmning att mäta upp sträckan för
bedömningen
1. Hunden kommenderas ligg.
2. På kommando krypa 5 steg vid sidan av föraren
3. Halt på 5 sek, hunden ska ligga ner under halten.
4. På kommando kryp 5 steg vid sidan av föraren.
I utgångsläge ska hunden på förarens kommando avge skall och
upphöra efter ca 7-8 sek. Hunden ska skälla hela tiden.
Se banritning nedan.
Se banritning nedan
Se banritning nedan.
Se banritning nedan.
60 sekunder minst 15 tunnlar
Se banritning nedan.
Nosework inomhus. Valfri doft. Urval minimum 12 stycken behållare.
Hunden ska självständigt finna doft och markera den tydligt.
Nosework utomhus.
Valfri doft. Yta min 5x5m och ska innehålla möjlighet att söka både
högt och lågt.
Hunden ska självständigt söka av området och markera doften tydligt.
Ytan ska vara tydligt markerad med lämpliga föremål.
Nosework fordon.
Valfri doft. Hunden ska markera doften tydligt.
90 sekunder
90 sekunder
Hunden går mellan dina ben med sina tassar på dina fötter, minst 5
steg.
Hunden hämtar servett från servettlåda, slänger i soporna efter
användning
Hunden öppnar buren, går in, stänger dörren
På kommando lyfter hunden ena bakbenet som en kissande hanhund.

29.
30.
31.
32.
33.
34.

Halta
Moonwalk
Rulla in i en filt
Dyk genom rullande
rockring
Chorus Line Kicks
Dubbelhoop

35.
36.
37.
38.

Ned med huvudet
Led en annan hund
Valfritt trick
Utställning

Går med framben lyft, 3 steg
Backa i bugande 4 steg
Hunden tar en filt och rullar in sig i den.
Du rullar fram ringen, hunden springer genom ringen när den rullar.
Mellan benen och lyfter växelvis på tassarna
2 rockringar, en på var sida dig, hunden cirklar dig genom dem.
Ringarna ska hållas minst 5 cm från backen och hunden ska tydligt
hoppa igenom dem.
Hakan i backen stadga 15 sekunder.
Tar en annan hunds koppel och leder den.
Ett valfritt trick med en svårighetsgrad på nivå 4.
1. Hunden i utställningskoppel, visas upp 3 vänstervarv i
utställningsring med glad attityd och fokus framåt.
2. Friställ 15 sekunder med stadga.
3. Visas på bord och visiteras över hela kroppen, visar tänder,
tassar och öron av en annan person än föraren. Förare står
passiv vid hundens huvud.
(Bedöms av Frida Tjernberg och Catharina Alwall Svennefeldt)
Belöning får ske efter varje avslutat delmoment och ska då ”komma
från fickan”

Bana 1 A-Hinder

’Bana 2 Vipp/Gungbräda + Däck

Bana3

Bana 4 Balanshinder

Bana 5 Tunnelrace

