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Advanced (steg 3) 
• Välj 5 tricks 
• Hunden ska vara lös 
• Fysisk hantering: du får inte fysiskt hantera hunden för att göra tricket 
• Tricksen ska läras in och utföras i en positiv anda 
• Servicehundar/hundar med funktionsnedsättning och gamla hundar: tricksen kan justeras så att de 

passar, men rådfråga alltid först 
• Du får bara belöna hunden efter den är färdig med tricket. 
• Det går att använda ett tricks från en högre nivå, och återanvända det på den högre nivån 
• Du måste vara färdig med Intermediate-nivån för att bli godkänd på Advanced-nivån 

Trick Klar Godkänd 

Backa rakt 1,5 m (Back up)   

Hoppa över förarens rygg (Backstall)   

Rulla en tunna med två tassar på tunnan och gå 5 steg (Barrel roll, 2 paws on top, dog 
rolls)  

  

Buga (Bow) Hunden bugar med armbågarna på backen och bakdelen står upp. Ska stå i 
4 sek, Du får inte använda godis eller dylikt 

  

Långhopp (Broad jump) liknande det som finns i agility. Föraren ställer sig med hunden 
vid sidan. Lämna hunden och gå till långhoppet och ställ dej med huvudet riktat mot 
hoppet. Kommendera hunden att hoppa och komma och sätta sig vid den vänstra sida. 
Vänd 90 grader och kommendera hunden att sätta sig vid vänster sida 

  

Peekaboo föraren och hunden lyfter samma fot/tass samtidigt (Chorus line kicks: 
Peekaboo alternating paw lifts) kan även göras på vänster sida eller framför 

  

Cirkla runt en boll (Counter, handler circles around ball, dog stays opposite side of ball) 
Hunden startar på förarens sida. På kommando flyttar hunden till motsatt sida av bollen. 
Därefter flyttar sig ekipaget på detta sätt 360 grader runt bollen   

  

Dirigeringsapportering, 3 identiska prylar, peka på den som hunden ska hämta. Hunden 
hämtar och lämnar till föraren i front-position (Directed retrieve) 

  

Distansarbete, 3 beteenden, 3 meter bort. Det är ok att belöna mellan varje beteende 
(Distance work, any 3 behaviours, 10 feet from you) 

  

Hämta leksak i vatten (Dock Diving) hunden hoppar i vattnet och hämtar leksaken   

Dubbel-hoop, 1 rockring på var sida av dej. Hunden ska runda dej och hoppa i båda 
rockringarna (Dubbel Hoop circle)  

  

Ligg på kommando (Drop on recall) starta med hunden sittande i fotposition, föraren går 
framåt ca 1,5 m medan hunden sitter kvar. Kommendera kom efter ca 0,5 m 
kommendera ligg och hunden ska ligga kvar 

   

Hämta mat (Food retrieval) på kommando ska hunden gå och hämta någon mat, ex ägg 
korv, och lämna till föraren utan att ha tuggat eller ätit maten 
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Peekaboo, tassar på förarens fötter (Footsies) hunden kommer bakifrån och går in 
mellan förarens ben och lägger framtassarna på förarens fötter. 

  

Huvudet ner och vila hakan (Head down, chin rest) På kommando ska hunden placera 
hakan på golven, kudde eller förarens hand i minst 5 sek 

  

Hunden gömmer sig, ex i en låda eller bakom något (Hide) Hunden ska gömma sig till 
dess att föraren kommenderat den att komma fram 

  

Krama leksaken/objektet (Hug toy or object) när hunden sitter ska hunden ta upp en 
leksak eller objekt med munnen och krama objektet, dvs hålla det mellan tassarna 

  

Hoppa upp i min famn (Jump into my arms)   

Hoppa över min rygg (Jump over my back)   

Hämta posten, öppna brevlådan hämta tidning typ amerikansk postlåda eller dyligt 
(Mailbox, open mailbox door, fetch mail) 

  

Hunden kan räkna, hunden skäller svaret (My dog can count 2+2 dog barks answer)   

Måla med pensel på staffli/papper (Paintbrush painting) hunden ska göra 2-3 streck på 
papperet 

  

Hämta telefonen när den ringer (Phone get the phone when it rings)   

Stjäl näsduk från fickan (Pickpocket pooch) hunden tar näsduken från förarens bakficka   

Hämta platt föremål och ge till föraren (Pick up flat item and give to handler) ex ett 
kreditkort  

  

Sitt framför, gå runt mej och sitt på vänster sida (Place, circle behind me sit at left side)   

Spela död/ligg på sidan (Play dead)   

Drag en vagn i ett snöre minst 5 steg (Pull a dragon)   

Rainbow stege, gå med frambenen sidovis genom stegen, minst 5 steg (Rainbow ladder, 
rear paws thtough ladder, luring ok) Du får använda godis men inte manipulera fysiskt 

  

Vändning mot vägg (Rebond) på kommando springer hunden upp på ett stadigt och 
säkert objekt med alla fyra tassar vänder. Hunden ska göra det åt båda hållen 

  

Ta av min socka (Remove socks/slippers) på kommando tar hunden av förarens 
socka/toffla 

  

Be/buga, stå mot stol/förarens arm och böj ner huvudet mellan benen (Say prayers)   

Stå framför, gå till fotposition (Side swing finish to sit at my left)   

Stå med framtassarna på en stabiliserad balansboll och gå rund bollen med 
baktassarna 360 grader (Side step drill on stabalized ball) Föraren ska inte förflytta sig 

  

Skateboard med framtassarna bara (Skateboard front paws only)   

Snurra runt på liten plattform (Spin a tight circle on a small block)   

Surfa/paddla på en surfbräda i vattnet (Suffing/paddle boarding)    

Stampa på en lampa/ringklocka/lätt knapp (Tap light desk bell easy button)   

Targetplatta stampa med framtassen på kommando (Target mark touch target with rear 
foot) 

  

Städa några leksaker, utan lock (Tidy up toys in open box)   

Spåra en människa (Tracking human scent trail) minst 50 steg med en sväng och det ska 
ligga en spårpinne i slutet med människans doft. Hunden ska spåra självständigt i 
långlina 
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Treiball, hunden står bredvid föraren med en stor boll 1,2 meter framför. Föraren 
skickar hunden bakom bollen och stoppar där. På kommando puttar hunden bollen till 
föraren (Treiball send dog to counter, push ball 1,2 m) 

  

Släck lyset på lysknappen (Turn off light switch)   

Promenera en annan hund (Walk another dog)   

Vinka hejdå (Wave goodbye) föraren och hunden ska stå en bit från varandra   

Drag en vagn eller liknande i hundens dragsele (Weight pull a cart or tire while wearing 
a harness) Föraren går 1,5 m framför hunden och kommendera hunden att dra vagnen 
minst 1,5 m 

  

Torka tassrna på dörrmattan (Wipe your paws, dig at doormat)   
 


