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Novice Tricks (nybörjare) 
• Välj 15 tricks 
• I novice-nivån behöver inte tricksen vara perfekta 
• 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 i 7 av tricksen. 
• Det går att använda ett tricks från en högre nivå, och återanvända det på den högre nivån 

Trick Klar Godkänd 

2-på/2-av på plattform (2-on/2-off)   

Backa 1,5 m (Back Up in a Chute 5 ft.)   

Balansera godis på nosen (Balance cookie on nose)   

Balansbom/Balanshinder (Balance beam/dog walk)   

Stampa på en bräda (Bang game, smack on a board) hunden ska stampa på brädan 
med en tass 

  

Buga under ex en stol (Bow under a magic square)   

Cavaletti i båge (Cavalettis in an arc) kan exempelvis vara hopphinder som ställts i en 
båge 

  

Kom (Come) 1-1,5 m   

Kryp 5 steg (Crawl 5 crawl steps)   

Ligg (Down)   

Tack/loss (Drop it)   

Hämta lämna nära mej (Fetch, bring near me)   

Hitta gömt godis (Find hidden treats)   

Flygande disc fånga i luften eller rullande (Flying disc, in air or rolling)   

Fokus ögonkontakt i 6 sek (Focus, hold eye contact 6 sec)   

Front (Front) Hunden går från ena sidans fot och sitter framför   

Handsignaler (inte verbala) 3 beteenden (Hand signals 3 behaviors) ex sitt ligg stå   

Luta huvudet (Head tilt) på kommando lutar hunden huvudet åt ena eller andra hållet   

Kurragömma hitta mej (Hide and seek, find me)   
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Fånga leksak i luften (Catch a toy in mid-air)   

Hoppa genom ring (Hoop jump)   

Hoppa av glädje rakt upp (Jump for joy, jump straight up)   

Hoppa över hinder (Jump over bar)   

Hoppa över mitt knä (Jump over my knee)   

Buren/filten skicka till (Kennel up (send to crate/bed) 1 meter bort. Hunden ska vara i 
buren 5 sek innan föraren löser hunden ur kommandot 

  

Puss (Kiss)   

Låt bli 10 sekunder (Leave it 10 sec)   

Minnesleken 3 korgar (Memory game, 3 basket) lägg godis i en korg medan hunden 
tittar på och hunden ska komma ihåg var du lade den 

  

Muffinsleken (Muffin tin game) Hunden ska lyfta på en boll som sitter i en muffinsplåt för 
att komma åt godiset. 

  

Framtassar på objekt (Paws up on an object)   

Piedestal /skicka till plattform <1m bort (Piedestal. Send to platform 3ft)   

Tittut mellan mina ben (Peekaboo between my legs)   

Plattformshopp, hoppa mellan2 plattformar (Platform jump 2 platforms) 1 m mellan   

Stege, gå genom (Rainbow ladder, trot through)   

Åka in en vagn/skottkärra i rörelse (Ride in moving cart&wagon) föraren drar vagnen 
ca 4-5 steg 

  

Ring på klockan för att gå ut (Ring a bell to go outside)   

Rulla ut en matta med nosen (Roll out a carpet with nose)   

Sitt (Sit)   

Skäll (Speak, bark on cuse)   

Snurra runt (Spin circles)   

Nys (Sneeze) hunden nyser på kommando   

Utställningsstå (Stacking form conformation)   

Stanna kvar, 2 m 5 sek (Stay, 6 ft 5 sec)   

Targetplatta (Nose-touch disc) nos på tarketplatta   

Targetsticka (Nose-touch-stick) nos på stargetsticka   

Handtarget nos mot hand (touch my hand, nose-touch)   

Löpband i trav (Treadmill, sustained trot) 10 sek   

Tunnel (Tunnel) eller rad av stolar att gå igenom   

Gå fint i koppel 10 m (Walk on loose leach 30 ft)   

Stå mot vägg, främre tassar på väggen (Wall stand, front paws on wall)   

Tag godis/mat från en hink/tunna fylld med vatten (Weenie bobbing)   

I vilken hand är godisen? (Which hand holds the treat?)   

Balansplatta, ostadigt underlag (wobble board)   
 


