Dvärgschnauzerringens Trickhund
-Inofficiell aktivitetsutmaning för dvärgschnauzer
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.

•

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.

Moment
Ekipage stillastående, förare kommenderar "Sitt",
1

Sitt i fotposition höger sida
hunden sätter sig i fotposition på höger sida
Ekipage stillastående, förare kommenderar "Ligg",

2

Ligg i fotposition höger sida
hunden lägger sig i fotposition på höger sida
Ekipage stillastående, förare kommenderar "Stå",

3

Stå i fotposition höger sida
hunden ställer sig i fotposition på höger sida
Hunden skickas fram och hoppar upp på ett föremål 10

4

Hopp upp på
steg från föraren

Hunden framför föraren backar 3 hundlängder från
5

Backa
föraren
Hunden i fotposition backar tillsammans med föraren 5

6

Backa i fotposition
steg
Hunden i fotposition på höger sida backar tillsammans

7

Backa i fotposition höger sida
med föraren 2 steg
Föraren kallar in hunden från 15 steg och hunden sätter

8

Kom hit
sig framför föraren inom 0,5m
Föraren kallar in hunden från 10 steg och hunden går in

9

Fot
och sätter sig i fotposition
Föraren kallar in hunden från 5 steg meter och hunden

10

Fot höger sida
går in och sätter sig i fotposition på höger sida
Ekipaget i stillhet och hunden håller kontakt med

11

Kontakt
föraren i 10 sekunder i fotposition
Ekipaget i stillhet och hunden håller kontakt med

12

Kontakt höger sida
föraren i 10 sekunder i fotposition höger sida

13

Nos Target

Nostarget stadga 10 sekunder

14

Tasstarget

Tasstaget stadga 10 sekunder

15

Runda

Hunden skickas fram och rundar ett föremål på 10 stegs
avstånd från föraren som står stilla.
Hunden skickas fram och hoppar över ett hinder 10 steg
16

Hopp
från föraren som står stilla

17

Target

Hunden skickas fram till Target 10 steg bort
Ekipaget i fotgående, kommenderas och föraren lämnar

18

Sitt – stanna kvar

hunden och går 10 steg och återvänder sedan till
hunden

Ekipaget i fotgående, kommenderas och föraren lämnar
19

Ligg - Stanna kvar

hunden och går 10 steg och återvänder sedan till
hunden
Ekipaget i fotgående, kommenderas och föraren lämnar

20

Stå- Stanna kvar

hunden och går 10 steg och återvänder sedan till
hunden

21

Gå bakåt mellan

Föraren backar med hunden mellan benen 10 steg
Hunden tar självständigt ett agilityslalom tillsammans
med föraren på hundens vänstra sida.

22

Slalom
Slalomet ska vara enligt reglemente och innehålla minst
8 pinnar.
Hunden står uppställd framför föraren med stadga 10

23

Utställnings Stå -Friställ
sekunder

24

Följsamhet

Fotgående 20 steg.

25

Följsamhet höger sida

Fotgående 10 steg på förarens högra sida

26

Tunnel

Hunden skickas fram till och går igenom en böjd
"agilitytunnel" från 10 steg
I ordning kommendera Sitt-Ligg-Stå-sitt Avstånd 10
27

Fjärrdirigering
steg, tid per moment 3 sekunder

28

Vinka

Hunden tar upp tassen och vinkar på signal

29

Spela död

Hunden lägger sig på signal stilla på sidan

30

Skall

5 skall i rad utan nytt kommando

31

High Ten

Hunden ska med båda tassarna samtidigt träffa dina
händer
32

Dra av strumpa

Hunden ska dra av din ena strumpa

33

Stänga dörr

Hunden ska själv stänga en dörr.

Ekipaget i fotgående och hunden snurrar utåt från
34

Snurr
föraren
Hunden lägger sig snabbt och rakt under fotgående.

35

Läggande under gång

föraren går 10 steg från hunden som ligger kvar.
föraren återgår och sätter upp hunden.
Ekipaget ska tillsammans svänga 360 grader åt vänster

36

360* Vänster

(ett helt varv). Hunden ska följa väl i svängen och den
ska göras snäv.

Hunden i fotgående på förarens vänstra sida och byter
37

Sidbyte framför i fotgående

sida framför på förarens kommando och går in i
fotgående på förarens högra sida.
Hunden i fotgående på förarens vänstra sida och

38

Helt om med hund bakom

föraren vänder om mot hunden, hunden passerar
bakom förarens rygg. ”Tysksväng” i rallylydnad.
Hund sittande i fotposition ges/plockar upp föremål och

39

Bärande av föremål
bär det i fotgående 3 steg.

40

Valfritt trick

Ni visar ett valfritt trick på nivån

