Agneta Hjelm

2022-03-11

Sida 1 (4)

Slutlig lista över Trick för Schnauzerringen - Nivå 1-4 (per 2022-03-11)
För varje nivå gäller att de valda tricken ska filmas i sin helhet, var för sig eller flera ihop. I det senare fallet måste det vara tydligt
var ett trick slutar och nästa börjar. Komplettera i Facebook-kommentar ALLTID med Nr och Tricktitel = t ex "2 Ligg"

Nivå 1: Föraren väljer ut 15 trick som passar den egna hunden (av 35 möjliga) = Dec-utmaningen + 5-6 nya ( Buga=>Nivå3)
Nivå 2: Föraren väljer ut 12 trick som passar den egna hunden (av 29 möjliga = 28 + ett valfritt eget trick)
Nivå 3: Föraren väljer ut 9 trick som passar den egna hunden (av 28 möjliga = 27 + obligatoriskt eget dubbeltrick)
Nivå 4: Föraren väljer ut 6 trick som passar den egna hunden (av 22 möjliga = 21 + obligatoriskt eget trippeltrick)
Läs även igenom de Anvisningar som gäller för alla dessa nivåer => Behöver tas fram reviderade version = en per Nivå
114

114

Nivå

Nr Trick-titel

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
2
3
4
5
6
7

114

Antal enligt autofilter, på t ex aktuell nivå, med viss färg eller innehåller vissa ord

Trick-beskrivning

Sitt
Ligg
Stå
Hopp upp på
Framtassar på
Baktassar på
Kom

Förare ger signal om "Sitt", hunden sätter sig (framför/vid sidan) - från Stå / Ligg
Förare ger signal om "Ligg", hunden lägger sig (framför/vid sidan) - från Stå / Sitt
Förare ger signal om "Stå", hunden ställer sig (framför/vid sidan) - från Sitt / Ligg
Hunden hoppar upp på ett föremål med alla fyra tassarna
Hunden ställer sig på ett föremål med enbart framtassarna
Hunden ställer sig på ett föremål med enbart baktassarna
Föraren kallar in hunden - från minst 1 meter, till framför/vid sidan
Hunden håller ögonkontakt med föraren i 2 sekunder (valfri position)
8 Ögonkontakt
(inte fokus mot en ev godishand)
Föraren backar med hunden framför sig (vända mot varandra) i minst 2 steg och
9 Följ med i front
hunden följer med
10 Gå runt föraren Föraren står still med fötterna, hunden går ett varv runt föraren
Föraren står stilla bredbent, hunden går in mellan benen bakifrån. Hunden utgår
11 In mellan
från 1 m håll, framifrån/bakifrån/från sidan - och står kvar där 2 sek.

1

12 Åttan

1

13 Slalom mellan ben
Föraren går framåt medan hunden går slalom mellan benen, minst 4 svängar

1

14 Snurr

Hunden snurrar runt - valfritt håll, även valfritt om framför/vid sidan om föraren

1

15 Låt bli

Låta bli godis i öppen hand altenativt godis som ligger på marken/golvet

1

16 Sitt fint
Nosdutt
17
(target)
Tassdutt
18
(target)

Hunden sitter på baken, med frambenen lyfta (ev med stöd för unga/gamla hundar)

1

19 Runda

Hunden rundar ett föremål på minst 1 hundlängds avstånd

1

20 Hopp

1

21 Gå på bom

1

22

Hunden hoppar över ett hinder, valfri hopphöjd
Hunden går minst 1 m på något upphöjt (bom, trädstam, smal bänk), max dubbla
hundens bredd
Hunden ska sitta kvar i minst 2 sek, medan föraren går ut minst 1,5 m och går
tillbaka eller kallar in hunden (Kom)
Hunden ska ligga kvar i minst 2 sek, medan föraren går ut minst 1,5 m och sedan
tillbaka igen
Hunden ska stå kvar i minst 2 sek, medan föraren går ut minst 1,5 m (framåt/runt
hunden) och tillbaka igen
På signal går hunden tillsammans med föraren både uppför och nedför en trappa
(utan att rusa), trappan ska vara minst 4 trappsteg.
Hunden hämtar ett föremål från minst 1 m, till minst inom räckhåll för förarens
hand
Hunden letar upp en gömd godbit eller en gömd leksak el dyl
Hunden går vid vänstra sidan av föraren med slakt koppel eller lös, minst 5 m och
med minst en sväng (höger/vänster/helt om)

1
1

1
1

Sitt - stanna
kvar
Ligg - stanna
23
kvar
Stå - stanna
24
kvar

Föraren står stilla, hunden går en "Åtta" mellan benen, minst en hel 8:a

Hunden duttar med nosen på ett valfritt föremål eller valfri kroppsdel
Hunden duttar med en tass på ett valfritt föremål eller valfri kroppsdel

1

25 Gå i trappa

1

26 Hämta
Leta
27
godis/leksak
Följsamhet
28
vänster sida
Backa, nos mot
29
Hunden står framför och backar 1 hundlängd, medan föraren står kvar
näsa

1
1
1
1

30 Puss

1

31

1

1

Hunden ska - på signal - dela ut en puss

Tempoväxlingar

Hunden går vid sidan av föraren i i både normalt tempo, långsamt tempo och när
föraren springer, minst 3 förarsteg av varje – i valfri ordning

"Klossen" med
32 bakdelskontroll
Följ 1+2 steg
33 bakåt med sitt
framför

Hunden sätter upp framtassarna och har dem hela tiden på en kloss (låg pall, låda,
cementblock el dyl). Baktassarna rör sig åt endera hållet, minst ett helt varv.
Förarens position är valfri och får röra sig med hunden.
Hunden sitter med nosen mot föraren. Sedan går föraren ett steg bakåt, hunden
följer med och sätter sig igen. Sedan detsamma för 2 steg bakåt.

1

34

Hoppa över
käpp el dyl

Föraren håller fram en käpp (/stav, pinne, skohorn el dyl) minst 15 cm upp och
hunden hoppar över den en gång

1

35

Rulla ut en
matta

Hunden ska med nosen rulla ut en matta av valfri typ, minst 1½ m lång
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Nivå 2: Föraren väljer ut 12 trick som passar den egna hunden (av 29 möjliga = 28 + ett valfritt eget trick)
Nivå 3: Föraren väljer ut 9 trick som passar den egna hunden (av 28 möjliga = 27 + obligatoriskt eget dubbeltrick)
Nivå 4: Föraren väljer ut 6 trick som passar den egna hunden (av 22 möjliga = 21 + obligatoriskt eget trippeltrick)
Läs även igenom de Anvisningar som gäller för alla dessa nivåer => Behöver tas fram reviderade version = en per Nivå
114

114

114

Nivå

Nr Trick-titel

2

1

Helomvändning, hunden
bakom

2

2

Under

2

3

2

4

2

5

2

6

Antal enligt autofilter, på t ex aktuell nivå, med viss färg eller innehåller vissa ord

Trick-beskrivning
Föraren går med hunden följsamt vid sidan, vänder helt om mot hunden, medan hunden
passerar runt bakom förarens rygg och sen fortsätter den följsamma gången. Se film
och Rallylydnadens moment 127 (s.k. Tysksväng/Antikrunda) Länk - träna?

Hunden ska ta sig under ett föremål (träd, stol, bänk el dyl) som är lägre än
hundens mankhöjd
Baktassar på + Hunden ska stå med endast baktassarna på en låg plattform el dyl och sedan på
Upp igen
signal dra upp även framtassarna på plattformen.
Hund och förare drar i ett rep, trasa el dyl. Det viktiga här är tyngden bakåt, man
Kamplek
ska se att hunden verkligen drar med all sin vikt.
Gå mellan
Hunden går in mellan och fortsätter gå framåt mellan förarens ben, minst 1 m
Hunden är stilla och håller ett valfritt föremål i munnen utan att tugga i minst 2
Håll + Loss
sek. Avslut med att den släpper när föraren ber om det.

2

7

Krukleken
(Shell Game)

2

8

Balansera

2

9

2

10

2

11

2

12

2

13

2

14

2

15

2

16 Targetmatta

2

17

2

18

2

19

2

20

2

21

2

22

2

23

2

24

2

25

2

26

2

27

2

28

2

29

"Var är godisen": Medan hunden är minst 2 m bort placeras tre upp-o-nervända
lerkrukor el dyl ut, varav en har en godis fäst inuti, Hunden får sedan nosa sig fram
krukan med godis och få beröm. Därefter flyttas alla krukorna om (hund 2 m bort igen)
och hunden letar rätt kruka igen. Belöning får ges för varje rätt fynd.

Hunden går minst 1,5 m på något upphöjt (bom, trädstam el dyl), max samma
bredd som hunden. Föraren ska vara beredd att stödja vid behov.
Skaka hand
På signal ska hunden lyfta den tass föraren bett om och placera den i förarens
/tass
öppna handflata. Tassen ska vara kvar i minst två (2) sek utan att den hålls fast.
Hunden placerar sina framtassar på ett långt föremål, minst lika högt som
Tassar på mankhöjden (bänk, staket el dyl). Sedan förflyttar sig hunden minst 1 m sidledes
sidledes
med både bak- och framtassar. Förarens placering är valfri och får också förflytta
(Shuffle)
sig.
Föraren håller fram sin ena underarm i lagom höjd för hunden, ber hunden att
Tassar på arm,
lyfta/hoppa upp med båda tassarna och placera dessa på hens arm. Sedan backar
gå bakåt
föraren 1 m och hunden ska då följa med gåendes på sina bakben.
Baktassar på
Hunden går upp på och står kvar med bakbenen på ett instabilt föremål
instabilt
(balanskudde, jordnöt, balansskiva el dyl) och framtassarna på marken - minst 2 sek
underlag
Hunden hoppar över ett hopphinder och svänger ömsom höger, ömsom vänster så
Hoppa i en åtta
att hundens väg bildar en åtta.
Nostarget
Nosdutten förlängd till en nos som är kvar - mot ett föremål eller mot din hand
längre
under minst 4 sekunder.
Hunden rullar runt ett varv på signal. Från liggande, till på rygg, till liggande igen
Rulla runt
eller direkt upp till stående.

Hunden ska på signal gå till en utlagd matta (musmatta el dyl), sätta en eller två
tassar där och bli kvar minst 2 sek.
Stå på
Hunden balanserar på en stabiliserad balansboll el dyl, med alla fyra tassarna på
balansboll
den.
Hunden bär ett valfritt föremål (handske, leksak el dyl) utan att tugga, under minst
Bära föremål 2 förarsteg framåt ihop med föraren. Hur hunden tar föremålet i munnen är
valfritt.
Hunden puttar en boll med nosen så att den rullar 3 kroppslängder, gärna flera
Putta en boll
puttar.
Hoppa genom Hunden hoppar genom rockring el dyl som hålls minst 15 cm över marken.
ring
Hunden skall hoppa genom ringen åt båda hållen.
Targetpinne
Hunden har nosen nära änden på och följer efter en targetpinne el dyl, minst 1 m.
PlattformsHunden ska hoppa mellan två upphöjda objekt (bänkar, stenar el dyl)
hoppa
Stå mot väggen Hunden ska ställa sig med främre tassar mot en vägg/ett träd och stå stilla 4 sek
Handsignaler
Hunden ska göra tre (3) olika valfria beteenden på enbart handsignaler.
*3
Hunden sätter på signal medvetet alla tassar i en låda och är kvar minst 2 sek.
Kliv i låda
Lådan ska ha tydliga kanter och ha max samma längd som hunden.
High five
Hunden sätter sin ena tass mot förarens vertikalt hållna hand i minst 2 sek
Hoppa över
Hunden hoppar över förarens framåtsträckta ben/fot, 2 gånger. Benet/foten ska
ben
vara minst 15 cm upp. Föraren får stå eller sitta.
På signal ska hunden växelvis sätta sig och lägga sig - tre gånger var - med
Sitt-Ligg * 3
föraren på minst 0,5 m avstånd. Valfritt om utgångsläget är Sitt eller Ligg.
VALFRITT
Möjlighet att välja helt eget trick på motsvarande nivå.
trick
Tänk på att inte använda trick som ni vill ha kvar att använda på högre nivå.
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Nivå 2: Föraren väljer ut 12 trick som passar den egna hunden (av 29 möjliga = 28 + ett valfritt eget trick)
Nivå 3: Föraren väljer ut 9 trick som passar den egna hunden (av 28 möjliga = 27 + obligatoriskt eget dubbeltrick)
Nivå 4: Föraren väljer ut 6 trick som passar den egna hunden (av 22 möjliga = 21 + obligatoriskt eget trippeltrick)
Läs även igenom de Anvisningar som gäller för alla dessa nivåer => Behöver tas fram reviderade version = en per Nivå
114

114

114

Nivå

Nr Trick-titel

Antal enligt autofilter, på t ex aktuell nivå, med viss färg eller innehåller vissa ord

Trick-beskrivning

3

1

Backa vid
vänster sida

3

2

Bakbenstarget Hunden placerar medvetet (minst) en baktass på en platt eller upphöjd target.

3

3

3

4

3

5

3

3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3

6

Balansera smalt
Be en bön
/Apan

Hunden går minst 1 m på något upphöjt (smal bom, trädstam el dyl), max halva
hundens bredd. Föraren ska vara beredd att stödja vid behov.
Hunden tar framtassarna på en stol eller på din arm, och sträcker in huvudet under
(som om den ska be en bön).

Buga i 2 s

Hunden bugar sig (lägger ner framdelen, medan bakdelen står upp) i 2 sek

Bärande

Valfritt föremål (handske, leksak, apportbock el dyl). Hunden tar emot föremålet ur
handen eller tar upp det från marken samt bär detta under minst 2-3 förarsteg under
rörelse framåt/bakåt tillsammans med föraren och utan att tugga. Tricket avslutas med
att hunden lämnar ifrån sig föremålet till föraren.

Cirkla
Hunden backar i en cirkel runt föraren, ett varv räcker.
baklänges
Distansarbete, Hunden genomför tre valfria beteenden på signal, minst två meter bort från
8
3 st, 2 m bort föraren.
Hunden drar en vagn (eller leksaksbil el dyl) genom att med munnen dra i ett rep
9 Dra en vagn
som i sin tur sitter fast i vagnen el dyl
Dubbelt
Hunden cirklar runt föraren, i valfritt varv, och hoppar genom en ring på vardera
10
ringhopp
sidan om föraren
Fot - höger
Hunden kommer framifrån (räcker med 0,5 m håll) och går runt föraren för att
11
ingång
sätta sig på vänster sida.
Fot - vänster Hunden kommer framifrån (räcker med 0,5 håll), in i fotposition genom att
12
ingång
svänga in bakdelen på din vänstra sida, med s.k. bakdelskontroll.
7

Framtassar på
13 smalt och
ostadigt ulag
Fyra tassar på
14
liten plats
Följsamhet på
15 höger sida om
föraren
Gå fot med
16
automat-sitt
Gå mellan 17
även backa
18 High ten
Plocka upp
19
platt föremål

3

20 Kon - sända till

3

21

3

Hunden behåller sin följsamma position på förarens vänstra sida även när föraren,
efter att först ha gått framåt, backar 3 steg rakt bakåt

Ligga platt på
sidan
Ner med
22
huvudet

3

23 Pingvin-stå

3

24

Sidosteg nära, båda håll

3

25

Snurra på liten
kloss/piedestal

3

26 Städa leksaker

3

27

Under och över
*2 ggr

3

28

DUBBELTRICK

Hunden sätter upp framtassarna på ett smalt och ostadigt underlag, typ ett grovt
rep eller grov kedja, och står kvar med tassarna där i 2 sek.
Hunden balanserar minst 2 sek med sina fyra tassar på ett litet objekt (liten kloss,
pall, stubbe el dyl som är max 30 cm på alla håll)
Hunden går vid högra sidan av föraren med slakt koppel eller lös, minst 5 m och
med minst en sväng (höger/vänster/helt om).
Hunden går följsamt fot på vänster sida, minst 5 meter (lös/kopplad). När föraren
stannar sätter sig hunden utan särskild signal, minst 2 gånger.
Hunden går in mellan och fortsätter gå kvar mellan förarens ben, medan denne
går minst 2 meter framåt och minst 1 meter bakåt.
Hunden sätter båda sina tassar mot förarens vertikalt hållna händer, 2 sek
Hunden plockar själv upp ett platt föremål (t ex ett mynt, visitkort eller kreditkort)
från minst 1 m och avlämnar det i handen.
Hunden sänds till en kon, hink el dyl på minst 2 meters håll och stannar vid den
under 2 sek i valfri position.
Hunden lägger sig på signal ner platt på sidan (eller på rygg) och är stilla under
minst 2 sek.
Hunden lägger på signal hakan i backen (när liggande) eller på ett lågt objekt
(från sittande/stående) under 5 sek.
Hunden går in mellan förarens ben (eller står redan där när filmen startar) och
sätter själv upp båda sina framtassar på förarens fötter + står kvar 2 sek.
Sidorörelse där hunden rör sig i sidled rakt åt höger eller vänster med hela
kroppen. Hunden är antingen i "fot"-position vid sidan om föraren eller framför
och vänd mot föraren. Föraren ska flytta 5 sidosteg rakt åt sidan, ett håll räcker.
Hunden snurrar minst ett varv på signal på en kloss, piedestal, stubbe el dyl (max
40 cm bred).
Hunden städar undan sina leksaker (minst 3 st) och lägger dem i en öppen
korg/låda.
Hunden tar sig både under och över samma föremål (t ex bänk, trädstam el dyl), 2
gånger vardera. Tricket ska visa att hunden förstår att skilja på förarens signaler.
Obligatoriskt! Valfritt för föraren vilka två (2) trick som genomförs som en
beteendekedja, där belöning får ske först efter hela kedjan. Minst ett trick ska vara från
Nivå 3 och ett från Nivå 2 eller ha motsvarande svårighetsgrader.
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Nivå 2: Föraren väljer ut 12 trick som passar den egna hunden (av 29 möjliga = 28 + ett valfritt eget trick)
Nivå 3: Föraren väljer ut 9 trick som passar den egna hunden (av 28 möjliga = 27 + obligatoriskt eget dubbeltrick)
Nivå 4: Föraren väljer ut 6 trick som passar den egna hunden (av 22 möjliga = 21 + obligatoriskt eget trippeltrick)
Läs även igenom de Anvisningar som gäller för alla dessa nivåer => Behöver tas fram reviderade version = en per Nivå
114

114

Nivå

Nr Trick-titel

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4

4
4
4

4
4
4
4
4
4

4

114

Antal enligt autofilter, på t ex aktuell nivå, med viss färg eller innehåller vissa ord

Trick-beskrivning

Hunden behåller sin följsamma position på förarens högra sida även när föraren,
efter att först ha gått framåt, backar 3 steg rakt bakåt.
Hunden balanserar under gång med vardera sidas tasspar på en egen planka.
2
Plankorna ska vara minst 1,5 m långa och något upphöjda,
Hunden balanserar med alla sina tassar på tvären på ett en smal bräda el dyl (max
3
10 cm bred), under minst 2 sek
Hunden hämtar det objekt (av 3) som föraren pekar på. Föremålen placeras ut på
Dirigerings4
minst 3 m avstånd från föraren innan hunden sänds. Avlämning görs till handen
apportering
(framför/vid sidan).
Distansarbete, Hunden genomför sex valfria beteenden på signal, minst 3 meter bort från
5
3 m, 6 st
föraren.
Hunden drar, med munnen, upp något som hänger i ett rep el dyl från en dold
6 Fiskdamm
placering (längre ner eller bakom något).
Hunden tar ett hörn av filten och rullar in sig i den eller drar den till sig i så
7 God natt
kraftig rörelse att filten ändå hamnar över hunden till minst 1/3.
Gå 1 m på
Hunden ställer sig upp på bakbenen och går sedan minst 1 meter, bakåt eller
8
bakbenen
framåt, hela tiden utan att hoppa jämfota eller ta stöd mot föraren el dyl.
Gå mellan Hunden går in mellan och fortsätter gå kvar mellan förarens ben, medan föraren
9
180 gr *4
gör minst 4 st 180-graders svängar runt ett ben i taget
Hitta objektet Hunden hittar och visar alternativt hämtar en (av minst 6) identiska objekt med
10
med min doft förarens doft på (pinnar, kottar, sockar el dyl)
Hunden hoppar över ett hinder, minst 25 cm högt, samt rundar en kon el dyl och
11 Hopp + Runda hoppar sedan samma hinder tillbaka igen, åter till föraren som är kvar minst 1 m
före hoppet. Avståndet från hopp till kon ska vara minst 2 m.
Med hunden i fotposition kastas föremålet. Sedan ges signal(er) som får hunden
att utföra hopp, apportering och återhopp samt avlämning i förarens hand med
12 Hopp apport
sittande hund (direkt i fotposition till vänster om föraren eller framför föraren).
Hoppet ska vara minst 25 cm högt och föraren ska vara kvar framför hoppet.
Klättra upp för en stege (av antingen typen trappstege, med minst 3 stegpinnar +
13 Klättra stege
avsats eller brukshundklubb-stege). Föraren ska vara beredd att stödja vid behov.
Krama ett
Från sittande position tar hunden upp ett föremål (t ex ett gosedjur) i munnen och
14
föremål
placerar båda främre fötterna runt föremålet för att krama det under minst 2 sek.
1

15

Backa vid
höger sida
Balans på
dubbla skenor
Balansera på
tvären

Kruklek med
markering

"Var är godisen" : Likt nivå 2, tre upp-o-nervända lerkrukor, en med godis inuti,
Hunden ska nu nosa sig till och även markera den rätta (med tass/frys/ligg/sitt). Alla
krukorna flyttas om en gång och hunden ska lyckas igen för godkänt resultat.

Föraren håller upp ett objekt alternativt säger namnet på ett objektet, hunden
16 Matcha objekt markerar (t ex med tass, nos eller apportering) vilket motsvarande är bland en
samling av 4 olika objekt
Hunden ska öppna en pedalhink, med tassen, och antingen plocka upp TVÅ
17 Pedalhink
föremål (dvs då två öppnanden) eller lägga ner minst ETT föremål däri
Hunden går in mellan förarens ben och sätter sina framtassar på förarens fötter
18 Pingvin-gång
samt GÅR sedan så under rörelse (framåt och/eller bakåt) minst 5 steg totalt
Slalom mellan pinnar, koner el dyl (minst 6 st), självständigt utförande utan
19 Slalom
lockande hand, endast hunden går mellan pinnarna/konerna. Föraren får röra sig
framåt med hunden men ej gå mellan konerna.
Hunden gör minst 4 höga frambenslyft - 2 med varje ben - utan att komma i
20 Spansk skritt
kontakt med föraren samt under lite rörelse framåt.
Hunden sätter medvetet varsin av sina tassar på fyra olika targets (stenar, paw
21 Tasskontroll
pods = små balanskuddar el dyl) och står kvar minst 2 sekunder.
TRIPPEL22
TRICK

Obligatoriskt! Valfritt för föraren vilka tre (3) trick som ingår. Alla tricken genomförs
i en följd i samma film, där belöning får ske först efter sista delen. Minst två trick ska
vara från Nivå 3-4 och ett trick kan vara från Nivå 2 (eller ha motsvarande
svårighetsgrader).
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