Dvärgschnauzerringens Trickhund
-Inofficiell aktivitetsutmaning för dvärgschnauzer
Nivå 2: Otrolig Dvärgschnauzer
•
•
•
•
•

Koppel får inte användas
Belöning får vara synlig och ges efter utfört trick
Hunden ska utföra momentet på kommando, verbal 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.

Moment:
1

Sitt i fotposition

Förare kommenderar "Sitt", hunden sätter sig i fotposition

2

Ligg i fotposition

Förare kommenderar "Ligg", hunden lägger sig i fotposition

3

Stå i fotposition

Förare kommenderar "Stå", hunden ställer sig i fotposition
Hunden skickas fram och hoppar upp på ett föremål 5 steg

4

Hopp upp på
från föraren
Hunden framför föraren, hunden backar 2 hundlängder

5

Backa från
från föraren.
Hunden i fotposition backar tillsammans med föraren 1

6

Backa i fotposition
hundlängd
Föraren kallar in hunden från 10 steg och hunden kommer

7

Kom hit
inom 0,5 meter från föraren.
Föraren kallar in hunden från 5 steg och hunden går in i

8

Fot
fotposition

9

Kontakt

Hunden håller kontakt med föraren i 5 sekunder.

10

Nostarget

Nostarget stadga 5 sekunder

11

Tasstarget

Tasstaget stadga 5 sekunder
Hunden skickas fram och rundar ett föremål på 5 stegs

12

Runda
avstånd
Hunden skickas fram och hoppar över ett hinder 5 steg

13

Hopp
från föraren.

14

Balansera

Hunden går balansgång på föremål 5 meter

15

Gungbräda

Hunden går över en gungbräda

16

Target

Hunden skickas fram till Target 5 steg bort
Hunden kommenderas och föraren lämnar hunden och går

17

Sitt - stanna kvar
5 steg
Hunden kommenderas och föraren lämnar hunden och går

18

Ligg - Stanna kvar
5 steg
Hunden kommenderas och föraren lämnar hunden och går

19

Stå- Stanna kvar
5 steg.

20

Gå framåt mellan

Föraren går framåt med hunden mellan benen 5 steg
Hunden går självständigt "agilityslalom" tillsammans med

21

Slalom
föraren på hundens högra sida.

22

Utställnings Stå -Friställ

Hunden står uppställd framför med stadga 5 sekunder

23

Följsamhet

Hunden går med följsamhet i fotgående 10 steg

24

Tunnel

Hunden skickas fram till och igenom en "agilitytunnel" från
5 steg
25

Fjärrdirigering - Sitt

Avstånd 5 steg - kommendera

26

Fjärrdirigering - Ligg

Avstånd 5 steg - kommendera

27

Fjärrdirigering - Stå

Avstånd 5 steg - kommendera

28

Rulla

Hunden rullar runt.

29

Skall

Hunden ska på kommando skälla - 1 skall

30

Håll

Hunden ska hålla valfritt föremål 5 sekunder

31

High Five

Hunden ska lyfta en tass och High five'a dig

32

Kram

Hunden ska på kommando komma och ge dig en kram.

33

Viska

Hunden ska se ut som den viskar i ditt öra.

34

Låt bli

Hunden ska låta bli en frestelse i 5 sekunder - frisignal.

35

Fånga

Hunden ska fånga något du kastar till den. Godis eller
leksak.
36

Stå mot vägg

Hunden ska stå mot en vägg med framtassarna

37

Klippa klor

Hunden får en klo klippt utan besvär.

38

T-Shirt

Du sätter på hunden en t-shirt. Huvudet genom stora hålet
och ben genom ärmarna.
39

Ostadigt underlag

Hunden går på ett underlag som rör sig.

40

Valfritt trick

Ni visar ett valfritt trick på nivån

