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Expert (steg 4) 
• 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. 
• Du måste vara färdig med advanced-nivån för att bli godkänd på expert-nivån 

Trick Klar Godkänd 

Atchoo när föraren nyser hämtar hunden en näsduk från en ask och ger till föraren. 
Föraren låtsas snyta sig och ger näsduken till hunden som går och kastar den (Achoo) 

  

Flygplan (Airplane) Föraren står med armarna utåt som ett T. anpassa höjden efter 
hunden. Hunden ska cirkla runt föraren och hoppa över armarna minst en gång på varje 
arm 

  

Gå på balansbom med dubbla plankor/skenor med höger benpar på den ena och 
vänster benpar på den andra (Balance beam, double rails) minst 2 gånger hundens 
längd 

  

Gå på rullande tunna med 4 tassar (Barrel roll, dog walks on top) minst 3 steg   

Backa upp för trappor (Back Up Stairs) Föraren står nedanför trappan och hunden 
backar uppför trappstegen. Hunden ska minst ha backat upp alla 4 tassar två gånger 

  

Basketboll (basketball) föraren ger hunden en boll och hunden bär det till korgen 
placerad strax ovanför hunden huvud. Hunden ska stå på bakbenen med framtassarna 
runt bollen och sträcka sig och lägga bollen i korgen 

  

Gå baklänges runt föraren (Backward Leg Weaves) Hunden cirklar baklänges i en åtta 
runt förarens ben 

  

Hämta läsk från kylen, öppna dörren, hämta läsk, stäng dörren (Bring soda from fridge)   

Klättra upp för en stege/trappstege (Climb ladder) hunden ska klättra upp så att 
hunden går upp med alla tassar och bakbenen ska gå upp minst 2 steg med varje tass. 

  

Göm ögonen med tassen (Cover eyes quick swipe ok)   

Korsa framtassarna (Cross paws)  liggande eller stående   

Dirigerat hopp (Directed jumping) Två hopphinder  med 4,5 m mellan. Föraren och 
hunden står 3 m från hinderstolparna mellan hopphindren. Kommendera hunden mellan 
hopphindren på motsatt sida ca 1,5 till 3 m och sätter sig. Föraren kommenderar hunden 
att hoppa genom det ena hindret och komma till föraren. Gör samma sak med andra 
hindret 

  

Fånga frisbee när hunden hoppar över din rygg/ben (Disc vault rebond of leg, back, 
hip) 
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Fånga leksak i luften efter hopp i vatten (Dock Diving, Expert Version) Hunden står på 
bryggan när föraren kastar en leksak i vattnet, hunden fångar leksaken ovanför vatten 
ytan och tar den tillbaka till föreren 

  

Distansarbete 6 beteenden 3,6 m bort (Distance work, ny 6 behaviors 12 ft away) Det 
är ok att belöna mellan de olika beteendena 

  

Hitta saken med min doft (Find object with my scent) 6 olika objekt   

Fotstående (Footstall) Föraren ligger på marken med benen och fötterna upp i luften. 
Hunden hoppar upp på förarens fotsulor med två eller fyra tassar och balanserar 

  

Fiska med ett rep (Fishing with rope) hunden drar upp en skatt av något slag över en 
planka eller liknande 

  

Gå med framtassarna på förarens fötter framåt (Footsies, pekaboo with dogs feet on 
handler´s feet walking) 

  

Flyball (Flyball) Hunden hoppar över fyra hinder efter varandra och hämtar en boll. 
Vänder och hoppar över de fyra hindren tillbaka till föraren 

  

Stå med framtassarna på golvet och baktassarna mot väggen/eller dylikt (Handstand 
against a wall or slant board) 

  

Valla (Herding) Hunden ska valla en flock med djur   

Hoppa över ryggen på föraren genom en rockring (Hoop jump over back)   

Indexkort (Index card) hunden ska utföra ett kommando som står på en lapp.   

Hoppa hopprep (Jump rope)   

Gå till buren öppna, gå in och stäng den (Kennel up, open go in close)   

Lyft ena bakbenet/låtsas kissa som en hane (Leg hike, rear leglift)   

Halta på höger framben (Limp, walk with frontleg lifted) gå på tre ben med ena 
frambenet uppe i minst 3 steg 

  

Släng skräp i en pedalhink (Litter in step can)   

Amerikansk postlåda eller liknande, öppna lådan, hämta posten, stäng lådan (Mailbox, 
open, fetch, close) 

  

Moonwalk (Moonwalk) hunden backar bugande 4 steg    

Nose work behållarsök (nose work box search scent that is not food) lägg ut 5 eller fler 
kartonger och lägg doft, ex eukalyptus i en av kartongerna, ej godis eller mat. Hunden 
ska hitta rätt kartong med doft 

  

Öppna en dörr med hjälp av handtaget (Open door using a handle)   

Cirkla baklänges rund föraren (Orbit circles handler backwards)   

Måla en målning (Paintbrush painting, taking brush from bucket and pokes easel) hämta 
penseln och måla 

  

Måla och lägg tillbaka penseln (Paintbrush return brush) samma och lägg tillbaka 
penseln i burken 

  

Stå med en tass på varje halvboll (Paw pods 4 feet on 4 targets)   

Stoppa mynt eller dyligt i sparbössan (Piggybank coin in slot)   

Knuffa en shoppingvagn/läragåvagn el dyl (Push shopping cart)   

Gå åt sidan med baktassarna genom en stege (Rainbow ladder, step backward low 
height ok) 

  

Knuffa boll genom en stege (Rainbow ladder pushes ball through middle)   
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Hoppa över hinder och hämta objekt (Retrieve Over the High jump with formal hand 
delivery) Föraren kastar ett objekt över ett hopphinder och skickar hunden att hämta 
objektet. Hunden återvänder till föraren och håller i objektet till föraren kommenderar 
att lämna objektet.  

  

Gå åt sidan (Side pass) hunden ska sidovis 5 steg åt vart håll med föraren mitt emot som 
också går åt sidan 

  

Var är godisen, visa med tassen (Shell game, paw) tre krukor el dyl hunden visar med 
tassen var godisen är 

  

Kasta ringspel/Lägg ringar på en pinne (Ring toss) minst en ring   

Hunden rullar in sig i en filt (Roll in blanket)   

Spring genom en rullande rockring (Rolling hoope dive)   

Dragsläde (Scootering/mushing) Hunden drar en vagn, cykel eller släde med föraren 
bakom. Hunden ska starta dra vagnen och stanna 

  

Skateboard med 3 eller 4 tassar (Skateboard 3 or 4 paws) minst 1,5 m   

Igenom en rockring som ligger på marken (Through a hoop lying on ground)   

Städa upp leksakerna och lägg på locket (Tidy up your toys, including lid) minst en 
leksak. Öppna locket, hämta leksaken, lägg i lådan, stäng locket 

  

Treiball, hunden står bredvid föraren med en stor boll 4,5 meter framför. Föraren 
skickar hunden bakom bollen och stoppar där. På kommando puttar hunden bollen till 
föraren (Treiball send to counter, push ball 15 ft) 

  

Gå på bakbenen (Walk on hindlegs) Hunden går på bakbenen 2-4 steg bakåt eller 
framåt. Föraren ska stå en bit bort från hunden 

  

Slalom (agility), själv springa genom slalom (Weave poles no lure) minst 6 stolpar   
 


