Dvärgschnauzerringens Trickhund
-Inofficiell aktivitetsutmaning för dvärgschnauzer
Dvärgschnauzerringens Trickhund är en inofficiell aktivitetsutmaning i fyra svårighetsnivåer som kan
förvärvas genom att deltagaren visar filmer när hunden utför förutbestämda trick på de olika
nivåerna.
Tanken med utmaningen är att uppmuntra till aktivitet och samarbete mellan hund och ägare.
Dvärgschnauzerringens Trickhund är en individuell fortlöpande aktivitet utan tidsbegränsning och
kan tas i vilken takt deltagaren önskar, det är ingen tävling.
Aktiviteten är online och deltagaren behöver ett Facebookkonto för att deltaga.
Hundar som klarar antalet trick i sin klass publiceras på sociala medier, uppmärksammas på
årsmötet samt erhåller ett diplom och har möjlighet att köpa en rosett som är speciellt framtagen.
Nivå ett ger inofficiell titel – Duktig dvärgschnauzer
Nivå två ger inofficiell titel – Otrolig dvärgschnauzer
Nivå tre ger inofficiell titel – Fantastisk dvärgschnauzer
Nivå fyra ger inofficiell titel – Fenomenal dvärgschnauzer

Dvärgschnauzerringes Trickhund
Statuter:
Gällande från 2020-08-05
•
•
•
•
•
•
•

Dvärgschnauzerringens Aktivitetskommitté kan när som de önskar ändra, lägga till, ta bort
moment.
Dvärgschnauzerringens Aktivitetskommitté kan när som de önskar ändra i statuterna.
Deltagare ansvarar själv för att hen är införstådd i och följer de riktlinjer och regler som ställs
för deltagande vid aktuellt datum.
Aktiviteten är fortlöpande och utan tidsgräns.
Ingen åldersgräns på förare och hund.
Ingen begränsning på antal försök per moment.
Filmer ska läggas in enligt anvisningar i Facebook grupp på aktuell nivå.
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Hunden ska ha 10 godkända moment på nivån för att erhålla titel.
Varje moment ska granskas och godkännas av två personer ur Aktivitetskommittén.
Det är hunden som bedöms och det är tillåtet att byta förare för olika moment.
Kommandon är tillåtna genom ljud eller tecken.
Deltagare ansöker själv om titel efter 10 godkända moment genom att ansöka i formulär för
nivån. Formulär finns på hemsidan.
Deltagare måste, i formulär, godkänna publicering av både deltagaren och hundens namn på
dvärgschnauzerringens sociala medier.
Servicehundar / Handikappade hundar / Väldigt gamla hundar: Dessa hundar och förare får
justera tricket för att passa dem. Om du är tveksam - fråga i förväg
Det är tillåtet med 1 valfritt trick per nivå.
Avstånd, tid, steg som anges i momenten är för godkänt moment, det är tillåtet öka
avståndet, tiden och stegen.
Utmaningen är kostnadsfri och kräver inget medlemskap.
Deltagande hund ska vara dvärgschnauzer och registrerad i Svenska Kennelklubben.
Titelrosetter kan köpas till självkostnadspris för medlemmar i dvärgschnauzerringen.
Titelrosetter kan köpas av icke medlemmar med ett pristillägg.
Listor över godkända hundar på de olika nivåerna publiceras på Dvärgschnauzerringens
sociala medier och sorteras både på när hunden klarade nivån samt i bokstavsordning.

Nivå 1: Duktig Dvärgschnauzer
•
•
•
•
•

Hunden får vara kopplad, men du får inte använda kopplet för att styra hunden.
Belöning får vara synlig och ges efter utfört trick.
Hunden ska utföra moment på kommando, verbal, ljud eller tecken.
Dubbelkommando är tillåtet.
Det är tillåtet att leda/visa med hand, men inte fysiskt tvinga hunden, tanken är att hunden
själv ska kunna utföra momentet på ditt kommando.

Nivå 2: Otrolig Dvärgschnauzer
•
•
•
•
•

Koppel får inte användas.
Belöning får vara synlig och ges efter utfört trick.
Hunden ska utföra momentet på kommando, verbal, ljud eller tecken.
Dubbelkommando är tillåtet.
Det är tillåtet att leda/visa med hand i max 5 av den 10 momenten, men inte fysiskt tvinga
hunden, tanken är att hunden själv ska kunna utföra momentet på ditt kommando.

Nivå 3: Fantastisk Dvärgschnauzer
•
•
•
•

Koppel får inte användas.
Belöning får inte vara synlig för hunden under momentet, men får ges efter frisignal och
avslutat moment.
Hunden ska utföra momentet på kommando, verbal, ljud eller tecken.
Dubbelkommando är tillåtet.
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Det är tillåtet visa riktningen med arm och hand i de moment hunden skickas.
Det är tillåtet med omvänt lockande/ behållen handsignal under momentet.
Det är inte tillåtet leda/locka hunden med hand.
Filmen ska tydligt visa både förare och hund under hela momentet.
Filmen ska ha goda möjligheter för att höra ekipaget.
Fotposition/Fotgående är på förarens vänstra sida om inget annat anges.

Nivå 4: Fenomenal Dvärgschnauzer
•
•
•
•
•

Koppel får inte användas.
Belöning får inte vara synlig för hunden under momentet, men får ges efter avslutat
moment.
Hunden ska utföra momentet på kommando, verbal, ljud eller tecken.
Dubbelkommando är inte tillåtet.
Det är inte tillåtet leda/visa med hand.
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