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Intermediate (steg 2) 
• Välj 12 tricks 
• I intermediate-nivån är bedömningen fortfarande relativt snäll. 
• Du måste vara färdig med Novice-nivån för att bli godkänd på Intermediate-nivån 
• Du får använda koppel, men hunden får också vara lös. 
• Fysisk hantering: du får inte fysiskt hantera hunden för att göra tricket, du får använda koppel men du 

får inte styra med kopplet 
• 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 belöna hunden 25 %, dvs 3, av tricksen. 
• Det går att använda ett tricks från en högre nivå, och ändå återanvända det på den högre nivån 

Trick Klar Godkänd 

2-på/2-av jordnöt/stabliliserad balansboll (2-on/2-off) bakben på   

2-på/2-av  backa tillbaka med framtassarna på igen (2 on 2 off back on)   

A-hinder (A-frame) hunden ska säkert gå på A-hindret, hunden ska gå inte hoppa ner 
eller upp 

  

Balansboll (Balance on top of a ball/peanut). Balansera på stabiliserad 
balansboll/jordnöt 

  

Balansera 4 tassar på ett litet block/tegelsten   

Svärdfajt (Batong jumping) hoppa över leksakssvärd/pinne när föraren flyttar den   

Blåsa bubblor (Blowing bubbles) med nosen under vatten   

Bär min väska (Carry my purse) minst 7 sekunder   

Stäng en dörr (Close a door)   

Kryp genom tunnel (Crawl tunnel) Hunden ska krypa på armbågarna   

Riktnings-skick (Directional casting) skicka till en av flera plattformar   

Urskilja objektnamn/leksak av tre objekt (Discern object by name) Hunden ska hämta det 
objektet som du namnger 

  

Hämta till hand (Fetch-to-hand)   

8an mellan mina ben (Figure 8 through my legs)   

Vänd på vägg (Flyball box) ex en lutande planka som hunden springer upp på och 
vänder 

  

Handsignaler 6 beteenden utan att använda rösten (Hand signals any 6 behaviors with 
no verbal clue) kan vara vilka som helst beteenden 

  

Gå fot på vänster sida och sitt automatiskt (Heel at left side, automatic sit)   
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Håll ett objekt i munnen i 5 sek (Hold an object in the mouth 5 sec)   

Tuta på ett cyckelhorn eller liknande (Honke a bike horn) hunden slår med tassen på 
hornet så det ljuder 

  

Hoppa genom förarens armar (Jump through circled arms)   

8an på hopphinder, kan vara låg höjd (Jump wraps)   

8an genom förarens ben medan föraren går framåt/slalom (Leg weave)   

Postbud (Mail carrier) hunden tar ex ett papper från en person till en annan   

Öppna en dörr (Open a door) öppna dörren med rep eller snöre   

Hoppa genom ring täckt med papper eller dyligt (Paper-covered hoop/blind jump)   

Tassmåleri (Paw print painting) Hunden lägger en tass upp på ett staffli   

Tassar på min arm när jag gå bakåt (Paws on my arm as I walk backward)   

Gå mellan förarens ben (Peekaboo) hunden går in bakifrån och går framåt mellan 
förarens ben  

  

Välj ett kort från en kortlek (Pick a card from a deck) håll fram några kort och be 
hunden ta ett av korten. 

  

Hoppa mellan 2 plattformar med en hoppring emellan (Platform jump with hoop b/w 
platforms) 

  

Drag i ett rep/kampa (Pull on a rope/tug) det kan vara en kampleksak   

Gå med framtassarna i en stege åt sidan (Rainbow ladder, only front paws, luring ok)   

Rulla runt (Roll over)   

Stå med frambenen på en pall/kloss och gå runt 1 varv med bakbenen på golvet (Side 
step drill) 

  

Skaka hand (Shake hands) hunden lägger en tass i förarens hand   

Skaka på huvudet (Shake head) på kommando   

Var är godisen, nos på rätt kruka/skål eller dylikt (Shell game, nose at correct pail) 3 
krukor 

  

Sitt fint, tigg (Sit pretty/beg) dvs sitt med två tassar upp och tigg   

Fotboll (Soccer push a ball) Hunden puttar bollen med nosen minst 3 hundlängder   

Stanna i 20 sek medan föraren är utom synhåll (Stay, out of sight, 20 sec)   

Handtarget i 4 sek (Sustained nose touch 4 sec) Hunden markerar förarens hand och 
håller den där i 4 sek 

  

Target (Target mat, go to mark) skicka till targetmatta som ligger på marken 1,5 m från 
förren 

  

Gungan/agilitygunga (Teeter-trotter) hunden går över gungan en gång utan att hoppa 
ner där den vänder 

  

Nödstopp (Emergency stop) Under gång ger föraren hunden kommandot stanna och 
hunden ska stanna still 

  

 


