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Appendix med Trickbeskrivningar Svenska Trickprov – alla klasser 
 
Tillägg till Reglerna för Svenska Trickprov, som det är viktigt att föraren även har läst i sin helhet 

och under sin träning av tricken har i åtanke vad som står i t ex punkt 3.2 ”Tillåtna och otillåtna 

hjälper” samt punkt 3.3. under ”Uppträdande under provet” och ”Mer om belöningar och 

belöningsstationen” m m. 

Generellt om trickbeskrivningarna 

Ordet ”backen” i trickbeskrivningarna står för antingen golvet eller marken (beroende på om 

tricken genomförs inomhus eller utomhus). 

Anmälan om alternativ 

För alla trick där det av trickbeskrivningen finns alternativ i form av punktsatser - t ex a) och b) - 

ska det valda alternativet framgå redan av anmälan till provet.  

Valfrihet 

Trickens namn är endast beskrivande. Föraren får använda en verbal signal som hen själv väljer, 

förutsatt att den inte kan vara stötande för andra personer. Föraren får ofta också välja om hen vill 

använda verbal signal, kroppsspråk eller båda delarna - förutom när trickbeskrivningen anger 

annat. 

Om inget avstånd eller särskild position för hunden anges får föraren bestämma. Med position 

kan avses både om hunden står, sitter eller ligger och var den befinner sig i förhållande till föraren. 

”Valfri position” innebär ändå alltid att föraren har valt, inte att hunden själv väljer sin position. 

Likaså är det fritt val med förarens position om inte något särskilt anges. Detta kan innefatta 

stående, sittande (inklusive på en stol eller pall), böjd över eller på huk. Det förväntas att förarens 

väljer en position som är lämplig för hundens storlek/ höjd. 

Avstånd 

När det hänvisas till ett avstånd i fråga om meter eller kroppslängder kommer det att betraktas 

som ungefärligt. "Kroppslängd" avser hundens längd från nosspegel till svansens bas.  

Tidsangivelser 

All varaktighet som anges är den minsta tid som krävs för godkänt utförande av tricket. Tiden bör 

dock heller inte ökas i någon större grad (t ex inte dubbleras). Det är förarens eget ansvar att hålla 

koll på antalet sekunder. (Domaren kan ta hjälp av annan funktionär med att kontrollera tid). 

Om ingen varaktighet anges, är övningen slut när hunden har utfört den åtgärd som beskrivs för 

det aktuella tricket.  
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1. Trickbeskrivningar klass 1 

1.1. Backa – 1 kroppslängd  

Förberedelse: Hunden ska vara framför och vänd mot föraren. Det ska vara minst 0,5 m mellan 

hunden och föraren och föraren får inte tränga eller gå mot hunden. 

Utförande: På förarens signal ska hunden backa bort från föraren minst en (1) kroppslängd. 

Föraren bör stå kvar på startpunkten men får ta ett steg framåt för att initiera rörelsen; detta steg 

får dock inte inkräkta på det minsta avståndet på 0,5 m från hunden som måste upprätthållas 

under hela tricket.  

1.2. Baktassar på (2 på 2 av) - 3 sek 

Förberedelse: Föraren medför en kloss (/låda/pall el dyl) som måste ha en halkfri yta och vara av 

lämplig storlek för hunden och ge distinkt höjd, i förhållande till storleken på hunden (minst som 

hasens höjd). Föraren väljer var hunden startar, vid klossen eller vid föraren. Föraren måste vara 

minst en (1) meter från klossen under hela tricket.  

Utförande: På förarens signal ska hunden röra sig till och placera enbart sina baktassar på klossen 

och hålla positionen i tre (3) sekunder. Hunden kan antingen gå upp med även framtassarna först 

för att stå kvar med baktassarna sedan, eller backa upp med baktassarna direkt.  

1.3. Framtassar på - 5 sek 

Förberedelse: Föraren har med sig en kloss (/låda/pall el dyl) som måste ha en halkfri yta och vara 

av lämplig storlek för hunden och ge distinkt höjd, i förhållande till storleken på hunden (minst 

som hasens höjd). Föraren väljer var hunden startar, vid klossen eller vid föraren. Föraren måste 

däremot vara minst en (1) meter från klossen under trickets genomförande.  

Utförande: På förarens signal ska hunden röra sig till och placera enbart sina framtassar på klossen 

och hålla positionen i fem (5) sekunder. 

1.4. Fånga en sak  

Förberedelse: Föraren medför en mjuk sak (leksak, handske el dyl) som hunden kan fånga i 

munnen. Hunden får ha valfri position, t ex sitt/stå, minst 0,5 m ifrån och framför föraren. 

Utförande: Föraren kastar saken och ger eventuellt en signal om att hunden får fånga den med 

munnen. Själva fångandet är slutet på tricket i denna klass. 

1.5. Följ targetpinne 

Förberedelse: Hunden kan vara på vänster/höger sida av föraren. Föraren medför en targetpinne 

(/käpp el dy)l som tillsammans med förarens arm blir minst lika lång som hundens kroppslängd. 

Utförande: Föraren håller ut targetpinnen framför hunden och får även använda en verbal signal 

för att få hunden att röra sig och följa targetpinnen samtidigt som föraren: 

a) Vänder sig runt i en full 360 graders sväng på stället 
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b) Rör sig framåt minst två (2) kroppslängder. 

Hunden ska röra sig på avstånd från föraren, och ska fokusera på änden av targetpinnen. Hunden 

bör varken hoppa upp mot targetpinnen eller bita efter änden på targetpinnen.  

1.6. Gå runt föraren - en gång 

Förberedelse: Hunden startar nära föraren i valfri position. 

Utförande: På förarens signal ska hunden röra sig framåt i en full cirkel runt föraren, i valfritt varv, 

och avsluta i samma position som i början av tricket. 

1.7. Handtarget – 2 händer 

Förberedelse: Hunden ska vara i stående position. Föraren ska vara framför hunden. 

Utförande: På förarens signal/när handen presenteras ska hunden, i valfri ordning, med sin nos 

röra förarens vänstra och högra hand. Kontakten ska tas en gång per hand. Hunden måste 

målmedvetet sikta på handen medan föraren snarare ska flytta handen bort från hunden, absolut 

inte föra sin hand närmare mot hunden. Att nosen kommer i kontakt med handen måste synas 

tydligt för domaren. 

1.8. Hopp över hinder 

Förberedelse: Genomförs med valfri typ av hopphinder, så länge hunden ej riskerar att skadas.. 

Höjden som hunden hoppar bestäms av föraren och ska vara lämplig utifrån hundens förmåga och 

ålder, en maximal höjd på 40 cm räcker oavsett hundras. Föraren ska under hela utförandet 

befinna sig på minst en (1) meter från hindret (oavsett sida).  Hunden startar i valfri position. 

Föraren får välja mellan följande utföranden – som alla utförs med hunden LÖS (okopplad) 

a) Föraren är kvar vid startpunkten 1 m från hindret och skickar hunden att själv hoppa över.  

b) Föraren passerar vid sidan av hindret, på minst 1 m avstånd, medan hunden hoppar över det.  

c) Föraren lämnar hunden och ställer sig 1 m vid sidan av hindret för att skicka hunden över. 

d) Föraren ställer sig på motsatt sida av hindret, minst 1 m bortom, innan signal ges till hunden 

att den ska hoppa över. 

Utförande: Föraren tar, vid tidigare kopplad hund, först av kopplet och ger sedan sin signal. På 

denna signal skall hunden hoppa över hindret, landa på andra sidan och återvända till nära föraren 

utan extra signal. Föraren får ta ett steg framåt för att skicka hunden men detta steg får inte 

inkräkta på det minsta avståndet av en (1) meter från hindret.  

1.9. Hundiga situps – 3 repetitioner 

Förberedelse: Hunden kan i utgångsläget vara sittande eller liggande. Föraren ska befinna sig 

minst 0.5 m framför hunden. 
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Utförande: På förarens signaler ska hunden sätta sig eller lägga sig tre gånger för respektive 

beteende, totalt sex förändringar. Startar hunden liggande är första signalen ”sitt” (+ligg, sitt, ligg, 

sitt, ligg). Startar hunden sittande är första signalen ”ligg” (+sitt, ligg, sitt, ligg, sitt).  

1.10. Håll föremål - 2 sek 

Förberedelse: Föraren har med sig ett föremål (som kan vara en leksak, handske el dyl). Hunden 

startar i valfri position och befinner sig direkt framför eller bredvid föraren. 

Utförande: Föraren ger hunden objektet med en signal att gripa samt hålla det, utan att tugga, i 

två (2) sekunder, tiden börjar när hunden har tagit föremålet i sin mun.  

1.11. Kliva i låda – 3 sek 

Förberedelse: Föraren medför en låda med platt botten och tydliga kanter. Storleken på lådan ska 

vara maximalt en kroppslängd och minst en kroppsbredd samt med kanter som är minst halva 

höjden upp till hundens armbåge/bröstkorgs-underkant. Föraren placerar lådan minst 0,5 m 

från startpunkten. Hunden startar nära föraren i valfri position. 

Utförande: På förarens signal går/kliver hunden i lådan med alla fyra tassar och står/sitter kvar där 

i tre (3) sekunder, innan tricket räknas som klart. Föraren får ta ett steg framåt för att skicka 

hunden men detta steg får inte inkräkta på det minsta avståndet på 0,5 m från lådan. 

1.12. Låt vara – 5 sek 

Förberedelse: Föraren medför en lämplig externbelöning, t ex en boll, annan leksak eller skål med 

godis el dyl, som hunden lärt sig att behärska sig inför innan den får tillåtelse att få tillgång till det. 

Utförande: Externbelöningen placeras ut av föraren 1-3 meter framför hunden som då sitter eller 

står. Förarens får endast ge en trevlig signal om att hunden måste behärska sig och inte ta 

belöningen direkt. Föraren ger efter fem (5) sekunder en ny signal om att hunden nu får ta den, 

varvid hunden villigt tar belöningen. Denna belöning är utöver antalet enligt tabellen i reglerna. 

1.13. Mellan, hitta in - 2 sek 

Förberedelse: Hunden kan vara i valfri annan position förutom redan mellan förarens ben och, om 

hunden är bakom föraren måste den vara minst en (1) kroppslängd bort. 

Utförande: Föraren ger hunden signal att vänta medan hen ställer sig bredbent. Föraren ger en 

ytterligare signal för att få hunden placera sig med sin skuldra/bröstkorg mellan förarens ben, 

vänd åt samma håll som föraren. Hunden ska behålla denna position i två (2) sekunder - helst 

ståendes eller eventuellt sittandes.  

1.14. Pingvin-stå (Footsies) – 2 sek 

Förberedelse: Hunden kan vara i valfri annan position förutom redan mellan förarens ben och, om 

hunden är bakom föraren måste den vara minst en (1) kroppslängd bort. Föraren ställer sig 

bredbent.  
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Utförande: På förarens signal går hunden in mellan förarens ben vänd i samma riktning som 

föraren, med skuldran/bröstet mellan förarens ben (i  s.k. mellan-position) sätter hunden sina 

främre tassar på förarens fötter (sin vänstra tass på förarens vänstra fot och sin högra tass på 

förarens högra fot) så det blir en tass på vardera foten och står kvar så under 2 sekunder. 

1.15. Putta ut matta – minst 2 kroppslängder 

Förberedelse: Föraren medför en matta av lämplig modell och längd för den egna hunden. 

Mattans längd behöver dock aldrig överstiga 2 meter. Hunden startar i valfri position. 

Utförande: På förarens signal ska hunden gå fram till och putta med nosen så att mattan rullas ut, 

minst två kroppslängde. Mer än 2 m av mattan behöver inte puttas ut. Antalet puttar är valfritt. 

1.16. Runda objekt - en gång 

Förberedelse: Föraren medför ett objekt (kon, hink, hinderstöd el dyl) och placerar den minst 0,5 

m från startpunkten. Hunden startar nära föraren i valfri position. 

Utförande: På signal går/springer hunden runt stolpen eller konen medurs eller moturs utan att 

stanna, dvs ½ varv, och kommer sedan tillbaka nära föraren. Föraren får vid sändandet ta ett steg 

framåt för att skicka hunden men detta steg får inte inkräkta på det minsta avståndet på 0,5 m 

från konen/stolpen. 

1.17. Sidledes bredvid föraren – 3 steg  

Förberedelse: Hunden står bredvid föraren, på valfri sida.  

Utförande: Både hund och förare ska röra sig sidledes  vända åt samma håll, medan föraren flyttar 

sig 3 steg rakt åt sidan, bort från hunden. På förarens signal, ska hunden samtidigt följa med och 

flytta sig rakt i sidled, men en viss variation i kroppens rakhet är godkänd. 

1.18. Skicka till target - från 2 m 

Förberedelse: Föraren medför ett objekt för att skapa ett definierat område (exempelvis en matta, 

låda, rockring, el dyl som är max 1,5*kroppslängden på alla håll). Det definierade området måste 

ha en halkfri yta och måste vara tillräckligt stor för att hunden ska kunna stå och vända sig mot 

föraren samtidigt som den är kvar i eller på det definierade området. Föraren ställer sig sedan själv 

minst två (2) meter ifrån området. Hunden startar i valfri position bredvid föraren. 

Utförande: På förarens signal ska hunden springa/gå till det definierade området och stanna till 

eller vända upp mot föraren med alla tassar kvar inom/på det definierade området (för godkänt 

trick). Föraren förblir på samma plats men får ta ett steg framåt för att skicka hunden, detta steg 

får dock inte inkräkta på det minsta avståndet på två (2) meter från det definierade området. 

1.19. Snurra - en gång 

Förberedelse: Hunden startar nära föraren i valfri position. 
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Utförande: På förarens signal ska hunden röra sig i en cirkel (snurr), framför eller vid någon sida av 

föraren och sedan återgå till startpositionen Hunden kan snurra antingen medurs eller moturs. 

Föraren kan vara stillastående eller röra sig framåt samtidigt som hunden snurrar. 

1.20. Tassar på arm, sittande – 2 sek 

Förberedelse: Hunden startar i en position som är valfri i förhållande till föraren. Föraren får böja 

sig, sitta på huk, knäböja eller sitta på golvet för att kunna hålla fram sin arm på lagom höjd för 

hunden. 

Utförande: På förarens signal ska hunden sitta säkert balanserad på sin bakdel och sätta upp båda 

sina framtassar på förarens arm samt hålla positionen i två (2) sekunder.  

1.21. Tass i hand - 2 sek 

Förberedelse: Hunden kan vara sittande eller stående. Föraren ska vara direkt framför hunden och 

får sitta, stå eller knäböja och får även böja sig för att kunna placera sin handflata i lagom höjd för 

hunden. 

Utförande: På förarens signal ska hunden lyfta den tass föraren bett om och placera den i förarens 

öppna handflata samt vara kvar där i minst två (2) sekunder. Föraren får inte trycka in sin hand 

under hundens tass eller hålla fast hundens tass. 

1.22. Under  

Förberedelse: Föraren medför eventuellt ett föremål av lämplig storlek för hunden att ta sig 

hukande under – även förarens egen kropp kan användas. Den undre höjden bör vara något lägre 

än hundens mankhöjd så den verkligen måste huka sig för att ta sig under. Hunden startar i valfri 

position, även i förhållande till föraren. 

Utförande: På förarens signal hukar sig hunden ner för att ta sig hela vägen under föremålet 

(alternativt förarens knän med fötterna i backen alternativt överarm som hålls vinklad med 

handen i backen el dyl). 

1.23. Viska / Puss 

Förberedelse: Hund och förare intar valfria positioner nära varandra 

Utförande: På förarens signal utför hunden något av följande alternativ: 

a) För sin nos mot förarens öra som om den Viskar något 

b) För sin nos mot förarens kind/mun för en Puss 

1.24. Åttan - en gång  

Förberedelse: Hunden startar vid förarens sida, antingen till höger eller vänster. Föraren ställer sig 

bredbent och behåller sina fötter på samma plats under hela tricket, men får vid behov lyfta 

hälen/foten. 
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Utförande: På förarens signal ska hunden gå två gånger mellan och runt förarens ben, vilket 

skapar en (1) hel åtta runt förarens ben, för att sedan återgå till sin startposition. 

1.25. Ögonkontakt - 5 sek 

Förberedelse: Hunden har valfri position, framför eller bredvid föraren. 

Utförande: På förarens signal ska hunden fokusera genom att hålla blicken fäst mot förarens 

ansikte, utan att titta bort, i fem (5) sekunder. Normala saker som eventuellt händer på 

tävlingsområdet under dessa sekunder bör inte påverka hunden nämnvärt.  
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2. Trickbeskrivningar klass 2 

2.1. Backa - 3 kroppslängder 

Förberedelse: Hunden står framför, vänd mot och minst 0,5 m från föraren. 

Utförande: På förarens signal ska hunden förflytta sig bakåt minst tre (3) kroppslängder. Föraren 

förblir på samma plats medan hunden backar. 

2.2. Balansera 4 tassar på litet objekt – 3 sek 

Förberedelse: Föraren medför ett stabilt objekt(kloss, omvänd låda el dyl). Längden ska vara max 

75% av hundens kroppslängd och bredden maximalt motsvarande hundens kroppsbredd. Föraren 

placerar objektet minst 1 m från startpunkten. Hunden startar nära föraren i valfri position. 

Utförande: På förarens signal går hunden upp på objektet med alla fyra tassar och står kvar där till 

dess tricket är avslutat, minst tre (3) sekunder. Föraren får ta ett steg framåt för att skicka hunden 

men detta steg får inte inkräkta på det minsta avståndet på 1 m från objektet.  

2.3. Buga - 2 sek 

Förberedelse: Hunden startar i valfri position (stå föredras). Hunden kan vara framför eller vid 

sidan av föraren. 

Utförande: På förarens signal ska hunden buga, med armbågarna sänkta mot backen (ända ner 

eller minst 75 % av sträckan) medan bakdelen är stående. Hunden måste hålla positionen i två (2) 

sekunder. Föraren får böja sig för att ge tydligare signal till hunden och kan ta ett steg framåt för 

att be hunden att buga och/eller behålla sin startposition under tricket. 

2.4. Bär föremål – 3 kroppslängder 

Förberedelse: Föraren medför en leksak eller annat lämpligt föremål för hunden att bära. Hunden 

befinner sig nära bredvid föraren i valfri position.  

Utförande: Föraren håller fram eller släpper ner föremålet. På signal ska hunden ta det i sin mun. 

På ytterligare signal, medan föremålet bärs och utan att tugga på den ska hunden röra sig framåt 

ihop med föraren i minst tre (3) kroppslängder. På ytterligare signal från föraren, ska hunden 

släppa föremålet i förarens hand. 

2.5. Framtassar på stabiliserat objekt – 3 sek 

Förberedelse: Föraren medför ett objekt (barnvagn, leksaksbil, rulle, eller boll – vilka i alla 

exempel är fast förankrade och orörliga). Föraren får hålla i objektet för att hålla det stabilt och 

orörligt. Objektet bör inte vara högre än hundens manke (max 50 cm). Hunden ska stå, nära 

objektet. En vänta-/stanna-signal får användas. I övrigt är både hund och förare i positioner som 

föraren valt, även i förhållande till varandra.  

Utförande: På förarens signal ska hunden placera båda sina framtassar på objektet, med 

baktassarna i fortsatt kontakt med backen. Hunden får lyfta en framtass i taget eller båda tassarna 
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samtidigt upp på objektet. Hunden ska sedan hålla positionen med framtassarna på objektet i tre 

(3) sekunder. Hunden kan få frisignal eller så kan föraren sänka hundens framtassar till backen. 

2.6. Fånga och lämna över en sak  

Förberedelse: Föraren medför en mjuk sak (leksak, handske el dyl) som hunden kan fånga i 

munnen. Hunden får valfri positionha valfri position, t ex sitt/stå, minst 2 m ifrån och framför 

föraren. 

Utförande: Föraren kastar saken mot hunden och ger eventuellt en signal om att hunden får fånga 

den med munnen. Efter fångsten ska den även lämna över saken i handen till eller inom räckhåll 

för föraren. 

2.7. Följa targetpinne runt + i en 8 

Förberedelse: Hunden startar bredvid föraren. Föraren medför en targetpinne (/käpp el dy) som 

tillsammans med förarens arm blir minst lika lång som hundens kroppslängd. 

Utförande: Föraren håller pinnen eller käppen ut framför hunden med sin arm utsträckt, och får 

även använda en verbal signal för att få hunden att röra sig ut till targetpinnens bortre ände och 

följa den runt föraren ett helt varv. Hunden ska röra sig en bit ut från föraren samt fokuserad på 

bortre änden av targetpinnen. När föraren fullbordat varvet med targetpinnen ska hen ”rita” en 

åtta framför sig, hunden ska fortsätta att följa änden av targetpinnen genom hela siffran åtta. 

2.8. Handsignaler - 3 valfria trick 

Förberedelse: Hunden i valfri position, även i förhållande till föraren. 

Utförande: Föraren ger enbart handsignaler till hunden för att få den att utföra tre (3) olika helt 

valfria trick, som ska vara föranmälda och utföras i anmäld ordning. 

2.9. Handtarget – 4 sek, 2*2 händer 

Förberedelse: Hunden ska vara i stående position. Föraren ska vara framför hunden. 

Utförande: På förarens signal/när handen presenteras, i valfri ordning, ska hunden med sin nos 

röra förarens vänstra och högra hand, två gånger vardera. Hunden ska hålla kontakten i fyra (4) 

sekunder alla fyra (4) gångerna. Hunden måste målmedvetet sikta på handen medan föraren 

snarare ska flytta handen bort från hunden, absolut inte föra sin hand närmare mot hunden. Att 

nosen är i kontakt med handen måste synas tydligt för domaren. 

2.10. Hopp över handhållen käpp/rockring - 1 gång 

Förberedelse: Föraren har en käpp, rockring el dyl för hunden att hoppa över respektive igenom. 

Hunden väntar i valfri position medan föraren lämnar den och går minst en (1) meter bort. När 

föraren sedan håller fram käppen/ringen måste den vara minst lika högt upp som ¼ av hundens 

mankhöjd. 
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Utförande: På förarens signal ska hunden hoppa över pinnen eller genom ringen utan att röra vid 

den, landa på andra sidan och därefter återvända till förarens närhet.  

2.11. Håll – 5 sek + Loss/Tack 

Förberedelse: Föraren har med sig ett föremål (som kan vara en leksak). Hunden startar i valfri 

position och befinner sig direkt framför eller bredvid föraren. 

Utförande: Föraren håller fram ett föremål. På signal ska hunden ta det i sin mun. och hålla det, 

utan att tugga, i fem (5) sekunder, räknat från när hunden har tagit emot föremålet. På ytterligare 

signal från föraren, ska hunden släppa föremålet i förarens hand. 

2.12. Klossen framför + bakdelskontroll 

Förberedelse: Föraren har med sig en kloss (låg pall, omvänd låda el dyl) som har en halkfri yta, är 

av lämplig storlek och med en distinkt höjd i förhållande till hundens storlek. Hunden startar i valfri 

position intill klossen. Föraren är på motsatt sida om klossen, vänd mot hunden. 

Utförande: På förarens signal ska hunden placera enbart sina framtassar på klossen och stå vänd 

mot föraren. På ytterligare signal, med framtassarna kvar på pallen och huvudet mot föraren, ska 

hunden flytta sina bakben till höger eller vänster, till dess både hund och förare har gått helt ett 

varv runt. Hunden ska förbli i position mitt emot föraren hela varvet (det får inte vara mindre än 

cirka 45 graders skillnad mot en tänkt mittlinje för godkänt resultat). 

2.13. Klossen för fot-/höger-position  

Förberedelse: Föraren har med sig en kloss (låg pall, omvänd låda el dyl) som har en halkfri yta, är 

av lämplig storlek och med en distinkt höjd i förhållande till hundens storlek. Hunden startar i en 

för föraren valfri position intill klossen. Föraren är jämte klossen i en för föraren valfri position. 

Utförande: På signal ska hunden sätta enbart sina framtassar på klossen. Föraren flyttar sig så att 

hunden är i vänster eller höger fotposition. På ytterligare signal, med framtassarna kvar på klossen 

och med bibehållen höger – eller vänster fotposition flyttar hunden sin bakdel åt höger eller 

vänster unisont med förarens rörelse, tills både förare och hund har avslutat en (1) hel cirkel runt 

klossen. 

2.14. Kruklek (Shell game) – 3 objekt,  2 m 

Förberedelse: Föraren medför tre objekt (upp och nervända lerkrukor, stängda kartonger el dyl) 

varav ett har doft ordentligt fäst inuti sig. Doften kan bestå av mat/godis alternativt kongbit eller 

hydrolat/olja (de senare i en dofthållare som gjorts iordning utanför tävlingsområdet). Objekten 

placeras av föraren ut med 0,5 m mellanrum medan hunden sitter kvar minst 2 meter därifrån. 

Utförande Föraren går tillbaka till hunden, och ger den signal att leta rätt på objektet med doft i. 

När hunden hittar det doftande objektet ska den stanna upp med nosen relativt nära (minst 1 sek) 

och får belönas för detta, dock endast vid belöningsstationen. Därefter sätts hunden återigen upp 

2 meter från objekten, medan föraren flyttar om alla objekten, så att det doftande objektet 

hamnar på ny plats och återvänder till hunden. Avslutningsvis ger förare en ny signal till hunden 
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att leta rätt på det doftande objektet och markera det med nosen relativt nära (minst 1 sek). 

Hund som gör åverkan på objekten eller exponerar doftkällan blir Ej godkänd på tricket. 

2.15. Ligg på sidan – 3 sek 

Förberedelse: Hunden står eller ligger i upprätt ställning framför föraren. Föraren befinner sig på 

valfritt avstånd från hunden och får böja sig eller knäböja för vid behov att ge en signal men får 

inte röra vid hunden.  

Utförande: På förarens signal lägger sig hunden, eller rullar hunden över för att lägga sig, ned platt 

på sin sida eller för att ligga på sin rygg och ska sedan stanna i denna position i tre (3) sekunder.  

2.16. Lyft Höger & Vänster framtass – 1 m bort 

Förberedelse: Hunden kan sitta eller stå framför föraren. Föraren ska vara minst en (1) meter från 

hunden under hela tricket. 

Utförande: På förarens signaler ska hunden lyfta en framtass i taget och sedan sätta ned tassen i 

backen. På ny signal lyfts sedan den andra tassen och sätts ned. Ordningen i vilken de lyfts är 

förarens val. Föraren kan använda sina händer och/eller fötter samt röst för att ge signal till 

hunden. Hundens tass får inte ha kontakt med någon del av förarens kropp. Tasslyften måste vara 

väl synliga för domaren. Om hunden lämnas i stående position är en liten rörelse framåt under 

utförandet av tricket acceptabelt. 

2.17. Mellan, gå - 2 kroppslängder  

Förberedelse: Hunden väntar i valfri position, minst en (1) meter bort från föraren, medan föraren 

ställer sig bredbent . 

Utförande: På signal ska hunden inta en position med sin skuldra/bröstkorg mellan förarens ben, 

vänd åt samma håll som föraren (i mellan-position). När hunden är i position kan föraren vid 

behov ge sin andra signal och ekipaget förflyttar sig tillsammans framåt två kroppslängder med 

hunden kvar i mellan-positionen under hela rörelsen.   

2.18. Pingvin-gående (Footsies) - 1 kroppslängd  

Förberedelse: Föraren stllet sig bredbent. Hunden går in mellan förarens ben vänd i samma 

riktning som föraren, med skuldran/bröstet mellan förarens ben (i s.k. mellan-position). 

Utförande: På förarens signal sätter hunden sina framtassar på förarens fötter (sin vänstra tass på 

förarens vänstra fot och sin högra tass på förarens högra fot) så det blir en tass på vardera foten. 

Därefter kan föraren ge signal till hunden att hålla sina tassar kvar på förarens fötter hela tiden 

medan föraren rör sig framåt eller bakåt en (1) kroppslängd.  

2.19. Putta en boll – 2 kroppslängder 

Förberedelse: Hunden startar i valfri position bredvid föraren, med en boll (alternativt kavel, rullad 

tidning el dyl) placerad antingen framför ekipaget eller mellan hund och förare. 
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Utförande: På förarens signal ska hunden gå fram till och putta på bollen el dyl så att den rör sig 

minst två kroppslängder och max 5 meter. Sträckan behöver inte vara rak. 

2.20. Rulla runt - 1 gång 

Förberedelse: Hunden ska ligga i en upprätt position framför föraren. Föraren är på valfritt 

avstånd och kan böja sig eller knäböja för att ge signal, men får inte röra hunden.  

Utförande: På förarens signal ska hunden rulla runt. En gång räcker. Hunden får lägga sig på sidan 

för att starta rörelsen och får avsluta i liggande eller stående position. 

2.21. Runda objekt – 3 m + 1 ½ varv  

Förberedelse: Föraren medför ett objekt (kon, hink, hinderstöd el dyl och placerar den minst tre 

(3) meter från startpunkten. Hunden får valfri positionha valfri position och startar normalt 

bredvid föraren. Föraren anger för domaren om hunden ska röra sig medurs eller moturs.  

Utförande: På förarens signal ska hunden, utan att stanna, lämna föraren och springa/gå 1 ½ varv 

runt objektet medsols eller motsols, och kommer sedan tillbaka nära föraren. 

2.22. Sak på huvudet – 5 sek  

Förberedelse: Föraren medför en sak som är lämplig att placera på hundens huvud. Hunden har 

valfri position nära föraren. 

Utförande: Saken placeras på hundens huvud av föraren som ger hunden signal om att balansera 

den. Efter 5 sekunder tar föraren bort föremålet från hundens huvud.  

2.23. Sidledes framför - 3 steg*2 håll 

Förberedelse: Hunden står framför föraren, vänd emot denne, på valfritt avstånd. 

Utförande: På förarens signal ska hunden flytta sig rakt i sidled, 3 steg var åt båda hållen, en viss 

variation i kroppens rakhet är godkänd. Föraren får också flytta sig sidledes. 

2.24. Skicka till target - från 3 m + ett trick i 2 sek 

Förberedelse: Föraren medför själv ett objekt för att skapa ett definierat område (exempelvis en 

matta, låda, rockring, el dyl). Det definierade området måste ha en halkfri yta och måste vara 

tillräckligt stor för att hunden ska kunna stå och vända sig mot föraren samtidigt som den är kvar i 

eller på det definierade området. Föraren placerar ut objektet som skapar området och ställer sig 

sedan minst tre (3) meter från området. Hunden startar i valfri position bredvid föraren. 

Utförande: Föraren ger signal till hunden att gå till det definierade området. Föraren förblir 

stillastående men får ta ett steg framåt för att skicka hunden, detta steg får dock inte inkräkta på 

det minsta avståndet på tre (3) meter från det definierade området. När hunden nått området ger 

föraren en ny signal för endera Snurra, Sitt, Ligg eller Buga i 2 sek. Detta avslutande trick ska 

hunden utföra medan den fortfarande är kvar med alla tassar inom det definierade området. 
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2.25. Slalom mellan benen - 4 steg 

Förberedelse: Hunden startar i valfri position bredvid föraren.  

Utförande: På förarens signal ska hunden passera i en framåtrörelse mellan förarens ben (under 

det bortre benet), medan föraren rör sig framåt (minst) 4 steg. Föraren flyttar under tiden hunden 

passerar fram sitt andra ben så att hunden i stället kan passera under detta vid nästa sväng. 

2.26. Snurra - båda hållen * 2 varv 

Förberedelse: Hunden startar i valfri position framför eller bredvid föraren.  

Utförande: På förarens signaler ska hunden utföra två (2) st 360 graders snurrar medurs och två 

(2) st 360 graders snurrar moturs, men i valfri ordning. De båda snurrarna åt samma håll ska göras 

i en följd men mellan de olika varven får det vara en kort paus. Flera signaler får ges för varje snurr 

för sig, bara rörelsen i samma varv är flytande. Tricket avslutas med hunden åter i startposition. 

Föraren kan vara stillastående eller röra sig framåt medan hunden snurrar. 

2.27. Tass i hand - 5 sek, 4 lyft 

Förberedelse: Hunden kan vara sittande eller stående. Föraren ska vara direkt framför hunden och 

får sitta, stå eller knäböja och får även böja sig för att kunna hålla sin öppna handflata i lagom 

höjd. 

Utförande: På förarens signal ska hunden lyfta den tass föraren bett om och placera den i förarens 

öppna handflata. Tassen ska vara kvar i minst fem (5) sekunder. Samma procedur upprepas sedan 

med andra tassen. Det är valfritt om det är samma hand eller andra handen. Slutligen upprepas 

detta en gång till, dvs totalt 4 tasslyft. Föraren får inte trycka in sin hand under hundens tass eller 

hålla fast hundens tass. 

2.28. Tassar på arm - 5 hundsteg 

Förberedelse: Hunden bör vara stående. Föraren ska vara direkt framför hunden och får stå eller 

knästå och får även böja sig för att nå ner till hunden. 

Signal och genomförande: Föraren presenterar sin ena underarm i lagom höjd för sin hund, ber 

hunden att lyfta/hoppa upp med båda tassarna och placera dessa på förarens arm. Därefter 

backar föraren, medan hunden följer med gåendes på sina bakben och går 5 steg sammanlagt.  

2.29. Vinka – minst 3 vift 

Förberedelse: Föraren intar en valfri position nära hunden som också får ha valfri position. 

Utförande: På föraren signal lyfter hunden endast sin ena tass i luften och vinkar med den, minst 3 

viftningar sammanlagt. Det är inte tillåtet att hunden får kontakt med förarens kropp under 

tricket. 
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3. Trickbeskrivningar klass 3 

3.1. Backa framför - 3 kroppslängder 

Förberedelse: Hunden står två (2) meter framför och vänd mot föraren. 

Utförande: På förarens signal ska hunden flytta sig bakåt minst tre (3) kroppslängder. Föraren ska 

vara kvar på samma ställe så länge hunden backar. 

3.2. Backa i en åtta 

Förberedelse: Hunden står bredvid föraren, på valfri sida. Föraren ställer sig bredbent och behåller 

sina fötter på samma plats hela tricket, men får vid behov lyfta hälen/foten. 

Utförande: Föraren ger hunden signal om att förflytta sig baklänges mellan förarens ben från ena 

sidan till den andra och får ge en andra signal för att få hunden att backa tillbaka till den 

ursprungliga sidan igen.  

Tricket kan utföras som två svängar som börjar från förarens vänstra eller högra sida som siffran 8 

med en stillastående förare. Tricket kan utföras i en flödande rörelse eller med en kort paus 

mellan varje sväng.  

3.3. Backa runt föraren (Orbit) – 1 varv 

Förberedelse: Hunden står bredvid föraren, på valfri sida. 

Utförande: På förarens signal ska hunden göra en (1) komplett cirkel baklänges runt föraren, åt 

valfritt håll, och avsluta i samma position som i början av tricket medan föraren står kvar på 

samma plats. 

3.4. Backa tillsammans – 3 steg 

Förberedelse: Hunden står bredvid föraren, på valfri sida. 

Utförande: På förarens signal backar både förare och hund tre (3) förarsteg bakåt, med 

upprätthållande av hundens position vid sidan. 

3.5. Backa upp på föremål 

Förberedelse: Föraren medför ett föremål (låg pall, kartong, bok el dyl) av lämplig storlek och höjd 

(mellan hashöjd och armbågshöjd för resp hund). Hunden intar position som föraren valt. 

Utförande: På förarens signal ska hunden backa upp med båda baktassarna på detta upphöjda 

föremål. 

3.6. Baktasstarget 

Förberedelse: Föraren medför en egen tasstarget (t ex musmatta/grytunderlägg). Hunden intar 

position som föraren valt, både avseende avstånd till tasstargeten (och föraren) och om den sitter, 

ligger eller står. 
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Utförande: På förarens signal placerar hunden medvetet en baktass på en platt eller något 

upphöjd target. 

3.7. Be en bön - 3 sekunder 

Förberedelse: Föraren medför eventuellt ett föremål som har en horisontell stång (t ex en speciell 

stol). Hunden ska sitta eller stå på en plats föraren har valt. Föraren får stå eller knäböja och kan 

böja sig. 

Utförande: På förarens signal ska hunden sätta upp sina tassar - på antingens förarens horisontella 

arm eller den horisontella ytan. Därefter ska hunden böja halsen så att huvudet hamnar under 

förarens arm eller den horisontella ytan och förbli i den positionen under tre (3) sekunder.  

3.8. Buga - 3 m, 3 sek 

Förberedelse: Hunden ska stå, antingen framför föraren alternativt till höger eller vänster om 

föraren - i båda fallen minst tre (3) meter från hen. 

Utförande: På förarens signal ska hunden buga, med armbågarna sänkta mot backen (ända ner 

eller minst 75 % av sträckan) medan bakdelen är stående Hunden måste hålla positionen i tre (3) 

sekunder. Föraren får böja sig för att hjälpa hunden, men inte komma närmare hunden än 3 

meter. 

3.9. Följ targetpinne – 5 kroppslängder + trick 

Förberedelse: Hunden är bredvid eller framför föraren. Föraren medför en targetpinne (/käpp el 

dy)l som tillsammans med förarens arm blir lika lång som hundens kroppslängd. 

Utförande: Föraren sträcker ut sin arm och håller targetstickan framför hunden, rätt nära ovanför 

hundens huvud. Vid behov får föraren även ge en verbal signal för att få hunden att följa änden på 

targetpinnen medan föraren rör sig i valfri riktning. Hunden ska röra sig på avstånd från föraren, 

nära och fokuserad på änden av targetpinnen under en sträcka om minst fem (5) kroppslängder. 

Därefter får föraren, vid behov, ge hunden en ny signal för att få den att utföra ett trick (t ex en 

snurr), fortfarande vid änden av targetpinnen, vars rörelse kan utgöra den nya signalen.  

Hela tricket avslutas sedan med hunden stående framför föraren, vänd bort från hen, med fokus 

på targetpinnens bortre ände. Även för detta får föraren, vid behov, ge en ny signal. 

3.10. Hopp*2 - genom ringar/över käpp(ar) 

Förberedelse: Föraren medför två rockringar el dyl alternativt två käppar/en käpp som är så lång 

att den sticker ut på båda sidor om föraren. Hunden får inta den position som föraren har valt, 

både i förhållande till föraren och med avseende på om den sitter, ligger eller står.  

Utförande: På förarens signal cirklar hunden runt föraren, medsols eller motsols, och hoppar 

genom de ringar/käpp(ar) som föraren håller upp på sidorna om sig minst lika högt upp som halva 

hundens mankhöjd. 
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3.11. Huvudrörelse – Ja / Nej 

Förberedelse: Hunden är i valfri ställning samt framför och vänd mot eller bort från föraren 

alternativt bredvid föraren. 

Utförande: På förarens signal (verbal signal, handsignal och/eller kroppsrörelse) ska hunden utföra 

en av följande - i båda fallen måste huvudrörelsen vara väl synlig för domaren. 

a) vrida huvudet ungefär 45 grader åt vänster och åt höger (som om den säger ”nej”) 
b) flytta huvudet ner och upp igen (som i en nickning eller som om den säger "ja").  

3.12. Hämta och bär - 8 meter 

Förberedelse: Föraren medför ett föremål (kan vara en leksak, apport el dyl) som hunden ska 

hämta och bära. Föremålet placeras på backen minst en (1) meter från startpunkten. Hunden ska 

befinna sig bredvid föraren i valfri position (sitt/stå/ligg). 

Utförande: På förarens signal ska hunden gå/springa fram till föremålet, plocka upp det och bära 

det tillbaka utan att tugga. Efter att hunden har tagit upp föremålet 

a) ska hunden återvända till föraren och gå minst åtta (8) meter bredvid föraren som går i valfri 
riktning 

b) ska hunden följa efter föraren som backar undan från hunden minst åtta (8) meter, valfri 
riktning. 

När det åtta (8) m långa bärandet är slut ska hunden lämna av föremålet i förarens hand. 

3.13. Hämta namngivet föremål – 3 m ifrån 

Förberedelse: Föraren medför fem (5) olika föremål av liknande storlek (leksaker, burkar, krukor el 

dyl). Dessa lägger föraren ut på backen med minst 0,5 m mellan, inom ett område på en (1) 

kvadratmeter och som befinner sig minst tre (3) m från startpunkten för detta trick, där hunden 

ska vänta under tiden. Sedan förare och hund tillsammans intagit valfri position vid startpunkten 

meddelar domaren vilket föremål som ska hämtas. 

Utförande: På förarens signal ska hunden gå direkt till föremålen och hitta det som domaren valt, 

ta det i munnen och återvända till föraren samt, på ytterligare signal, släppa det i förarens hand. 

3.14. Klapplek - händer 

Förberedelse: Hund sätter sig mitt emot föraren som antingen står på knä eller sitter ner. 

Utförande: På förarens signal (verbal och/eller handtecken) ska hunden använda först sin ena och 

sedan sin andra tass för att klappa till på förarens hand som hålls fram en och en. Tricket avslutas 

med att förare håller fram båda sina händer, alternativt underarmen i horisontalt läge, så pass lågt 

att hunden kan lyfta båda tassarna samtidigt och sätta dem där. 

3.15. Korsa dina tassar - 1 m bort, 3 sek 

Förberedelse: Hunden står på plats enligt förarens val. Föraren kan själv stå upp eller böja sig men 

ska hålla minst en (1) meter avstånd till hunden hela tiden. 
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Utförande: På förarens signal, ska hunden sätta en tass över den andra för att på ny signal sedan 

korsa den andra tassen över den första tassen. Tassarna får korsas i valfri ordning men ska förbli 

korsade under tre (3) sekunder för varje tass. 

3.16. Kryp – 3 kroppslängder 

Förberedelse: Hunden startar ståendes antingen framför/vid sidan av föraren, på valfri sida. 

Föraren måste vara minst en (1) meter från hunden och hålla det avståndet under hela tricket. 

Utförande: På förarens signal ska hunden krypa framåt ett avstånd av minst tre (3) kroppslängder. 

Föraren får böja sig för att ge signalen och sedan även följa med hunden i dess rörelse framåt. 

3.17. Kör något hjulförsett – 1 kroppslängd 

Förberedelse: Det hjulförsedda föremålet bör inte vara högre än hundens mankhöjd (och max 50 

cm). Hunden placeras nära föremålet och får ges signal att vänta/stanna. Föraren position är valfri 

och hen får inledningsvis hålla föremålet stilla medan hunden sätter upp tassarna.  

Utförande: På förarens signal, ska hunden placera båda sina framtassar på föremålet med sina 

baktassar på backen. Detta kan ske en tass i taget eller båda samtidigt. När i position, ska hunden 

själv få föremålet att flyttas en (1) kroppslängd framåt. Föraren får vid behov stödja föremålet så 

det inte tippar, men det är hunden som själv ska skjuta föremålet mot föraren, som alltså inte får 

initiera rörelsen av föremålet.  

Efteråt ges hunden frisignal eller så hjälper föraren aktivt hunden att sänka ner dess framtassar. 

3.18. Mellan, gå – backa/vända ett varv 

Förberedelse: Hunden kan utgå från valfri ställning (sitt/ligg/stå), bredvid eller framför föraren 

vänd mot hen. En vänta/stanna får användas medan föraren ställer sig bredbent. 

Utförande: På förarens signal ska hunden sedan placera sig med sin skuldra/bröstkorg mellan 

förarens ben och vänd i samma riktning som föraren. När hunden är i position får föraren ge en ny 

signal så att ekipaget tillsammans kan utföra en av följande rörelser, med hunden fortfarande med 

sin skuldra/bröstkorg mellan förarens ben: 

a) Backa två kroppslängder 

b) Vända 360 grader. 

3.19. Pingvin-gång – Pivot-sväng/ Höga tasslyft 

Förberedelse: Föraren ställer sig bredbent. Hunden lockas in i stå mellan dem, vänd i samma 

riktning som föraren, med skuldran/bröstkorgen mellan benen. 

Utförande: När hunden intagit sin position mellan förarens ben ska den, på förarens signal, sätta 

upp sina tassar på förarens fötter - vänster tass på förarens vänstra fot och höger tass på förarens 

högra fot, så att det finns en tass på var och en av förarens fötter på samma gång. I denna position 

ska hunden förbli medan föraren flyttar sina fötter medan föraren utför ett av följande 

rörelsemönster: 
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a) 360 graders pivot-sväng (på stället) 

b) Under rörelse framåt eller bakåt en (1) kroppslängd, medan föraren lyfter fötterna högt (i 
förhållande till hundens storlek) under hela förflyttningen framåt.  

3.20. Rulla runt - Två varv 

Förberedelse: Hunden ska ligga i en upprätt position, antingen bredvid föraren eller minst två (2) 

meter framför föraren. 

Utförande: På förarens signal, ska hunden rulla över i endera riktningen; på en ytterligare signal 

ska hunden rulla över en andra gång. Föraren får böja sig för att ge signalerna. Det får vara en kort 

paus efter det första och det andra rullandet eller också görs båda rullningarna i en följd. Efter 

andra rullningen får hunden ligga upprätt, ligga kvar på sidan eller resa sig upp. 

3.21. Runda objekt – 3 m, 2 ½ varv 

Förberedelse: Föraren medför ett objekt (kon, hink, hinderstöd el dyl) som placeras minst tre (3) 

meter från startpunkten. Hunden startar från valfri position, normalt bredvid föraren. Föraren 

meddelar domaren om hunden kommer röra sig medurs eller moturs. 

Utförande: På förarens signal ska hunden, utan att stanna, lämna föraren för att springa/gå runt 

konen el dyl, medurs eller moturs, totalt 2½ varv runt konen och kommer sedan tillbaka till 

förarens närhet. 

3.22. Runda under bärande 

Förberedelse: Föraren medför dels ett objekt (en kon el dyl) och dels ett föremål (leksak, väska el 

dyl). Konen placeras 2 meter från startpunkten innan hunden intar valfri position bredvid föraren. 

Utförande: På förarens signaler ska hunden ta emot och bära föremålet, utan att tugga på det, 

samtidigt som den skickas iväg och rundar konen samt kommer tillbaka till föraren där föremålet 

lämnas i handen. 

3.23. Sidledes 3 m, 1 m framför + trick 

Förberedelse: Hunden står 1 m framför föraren vänd emot denne.  

Utförande: På förarens signal ska hunden flytta sig rakt i sidled åt valfritt håll 3 m, en viss variation 

i kroppens rakhet är godkänd. Föraren får också flytta sig sidledes men avståndet till hunden skall 

upprätthållas. Därefter ger föraren en ny signal för att få hunden att utföra ett trick som avslutning 

(t ex en snurr, bugning el dyl). 

3.24. Skicka till target – 6 m 

Förberedelse: Föraren medför något för att skapa ett definierat område (koner, matta, rep el dyl). 

Det definierade området måste ha en halkfri yta och måste vara tillräckligt stor för att hunden ska 

kunna stå och vända sig mot föraren samtidigt som den är kvar väsentligt inom det definierade 

området. Föraren skapar targetområdet och ställer sig sedan minst sex (6) meter därifrån med 

hunden i valfri position, normalt bredvid/framför sig. 
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Utförande: På förarens signal ska hunden gå/springa till det definierade området, vända sig om 

mot föraren och sedan stå, sitta eller ligga medan den förblir i det definierade området med alla 

tassar tills den får ny signal av föraren. Föraren ska stå kvar, men kan ta ett steg framåt för att 

skicka hunden; detta steg får dock inte inkräkta minsta avståndet om sex (6) meter från det 

definierade området. 

3.25. Städa – 1 sak, 1 m bort  

Förberedelse: Föraren medför ett föremål (leksak, boll, apport el dyl – i lagom storlek till hunden) 

och en låda, korg eller dyl. Föraren placerar båda på backen minst en (1) meter från varandra. 

Hunden ska utgå från föraren som står minst 0,5 m från både föremålet och behållaren. Föraren 

ska vara kvar minst 0,5 m från föremålet och lådan under hela tricket. 

Utförande: På förarens signal ska hunden plocka upp föremålet, gå till lådan/korgen och släppa 

eller placera föremålet däri samt sedan återgå till föraren. 

3.26. Ta av socka/toffel 

Förberedelse: Föraren medför eventuellt extra sockar eller tofflor.  

Utförande: På förarens signal tar hunden av förarens socka/strumpa eller toffel och avlämnar den 

sedan i förarens hand. 

3.27. X2 = Förarens eget 2-delade trick 

Här kan föraren välja ett (1) helt eget trick som inte finns med i någon klass i dessa regler. Tricket 

måste omfatta minst två (2) distinkta och länkade delar. Tricket ska passa för hunden och kunna 

utföras säkert för både hund och förare. 

Föraren är skyldig att beskriva alla delarna i tricket vid anmälan och att vid behov ge alla 

förtydliganden som krävs av domaren. T ex Springa till target och sitta fint där eller Buga medan 

föraren går runt hunden. 
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4. Trickbeskrivningar klass 4  

4.1. Backa bugande (moonwalk) – 3 kroppslängder 

Förberedelse: Hunden står vid föraren i valfri position (bredvid eller framför). 

Utförande: På förarens signal ska hunden böja ner framdelen och samtidigt förflytta sig bakåt i 

minst tre (3) kroppslängder medan den behåller den bugande positionen. Föraren får böja sig eller 

knäböja för att ge inledande signal men ska för övrigt förbli stillastående och inte följa med 

hunden bakåt. 

4.2. Backa från varandra – 2 kroppslängder, 2 m 

Förberedelse: Hunden ska stå framför och minst två (2) meter från föraren. 

Utförande: På förarens signal ska hunden gå bakåt minst två (2) kroppslängder i en huvudsakligen 

rak linje medan föraren också går bakåt minst två (2) meter.  

4.3. Backa in mellan benen – från 4 kroppslängders håll 

Förberedelse: Hunden stå fyra (4) kroppslängder framför föraren med baken mot hen. Föraren är 

vänd i samma riktning som hunden och ställer sig bredbent. 

Utförande: På förarens signal ska hunden gå bakåt i en huvudsakligen rak linje tills hundens 

skuldror är i nivå med eller har gått förbi förarens ben; föraren får inte flytta sig åt sidan för att 

underlätta för hunden. 

4.4. Backa runt snurrande förare – 1 varv 

Förberedelse: Hunden står bredvid föraren på valfri sida. 

Utförande: På förarens signal ska hunden genom att backa röra sig i en (1) cirkel runt föraren, som 

samtidigt snurrar ett varv på stället åt motsatt håll som hunden rör sig. Tricket avslutas i samma 

position som tricket började. 

4.5. Backande slalom – 4 svängar 

Förberedelse: Hunden står bredvid föraren, på valfri sida. 

Utförande: På förarens signal (som kan vara en verbal signal, handtecken och/eller benrörelse), 

ska hunden röra sig baklänges mellan förarens ben, under och bakom det närmaste benet, till den 

motsatta sidan av föraren. Samtidigt tar föraren ett steg bakåt med sitt andra ben och ger vid 

behov en ny signal. Detta fortsätter tills fyra (4) svängar genomförts (två runt varje ben). Tricket 

avslutas då i samma position som tricket började. 

4.6. Backa tillsammans – 6 förarsteg 

Förberedelse: Hunden ska stå bredvid föraren. 



Svenska Hundtrickklubben (SHTK) Trickbeskrivningar för Svenska trickprov 
AG Regler etc Version 0.1 per 2021-04-30 => FÖR TEST Sida 24 (29) 

D:\agnelm\Documents\Trick-dog\SHTK\Svenska-Trickprov\Trick-beskrivningar\Appendix_Trickbeskr_Version-0-1.docx 

Utförande: På förarens signal tar både hund och förare samtidigt sex (6) förarsteg bakåt, medan 

hunden har kvar i sin position bredvid föraren hela tiden. 

4.7. Bärande – 10 kroppslängder + 2 trick 

Förberedelse: Föraren ger hunden ett föremål (leksak, apport, handske, väska el dyl) att bära 

medan hunden är i valfri position bredvid föraren. 

Utförande: Hunden ska bära föremålet, utan att tugga på det, medan den följer föraren framåt 

minst tio (10) kroppslängder. Föraren och hunden kan röra sig i vilken riktning som helst och i en 

rak eller böjd linje, med eller utan riktningsförändringar. När föraren så väljer ska hunden, under 

denna förflyttning och på förarens signal, utföra de av föraren valda ytterligare 2 tricken (t ex 

snurr, slalom, runt förare och/eller runda objekt) medan hunden fortsätter bära. På ytterligare 

signal ska hunden slutligen släppa föremålet i förarens hand. 

4.8. Dra med munnen – 6 kroppslängder 

Förberedelse: Föraren medför ett hjulförsett föremål (leksaksbil el dyl som rör sig lätt på backen). 

Föremålet ska vara utrustat med ett rep el dyl som hunden kan ta i munnen för att dra föremålet 

framåt.  

Hunden står vid förarens sida, med hjulföremålet på andra sidan mot föraren (längst bort från 

föraren). 

Utförande: På förarens signal ska hunden ta repet i munnen och på ytterligare signal röra sig 

framåt med det tillsammans med föraren i minst sex (6) kroppslängder. När tricket är klar ska 

hunden, på ytterligare signal(er), upphöra att dra samt släppa repet. 

4.9. Dölj ditt ansikte - 1 m bort 

Förberedelse: Hunden intar position enligt förarens val och föraren ställer sig minst en (1) meter 

från hunden samt håller det avståndet under hela tricket. Om alternativ b) valts, ska föraren 

medföra en filt som i förväg placeras på backen. 

Utförande: På förarens signal ska hunden utföra två (2) beteenden som föraren har valt bland 

följande - det får vara en paus mellan var och ett av beteendena: 

a) Hunden lyfter sin/sina framtass(ar) och placerar den/dem på sin nos / i närheten av sina ögon. 
b) Hunden går till och stoppar in sitt huvud under filten. 
c) Hunden vänder sig om så att svansen är mot föraren med huvudet rakt framåt, utan 

ögonkontakt.  
Hela genomförandet måste vara väl synligt för domaren. 

4.10. Flytta föremål framåt 

Förberedelse: Föraren medför det föremål som ev krävs för detta trick, av en typ som kan röra sig 

säkert på ytan av provplatsen. Hunden är i valfri vänt-position, utom redan med tassarna på (vänt-

signal får ges).  
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Utförande: På förarens signal, ska hunden utföra ett av följande beteenden: 

a) Hunden placerar båda framtassarna på föremålet (barnvagn, leksaksbil, skateboard), med 
baktassarna kvar på backen. Detta kan ske en framtass i taget eller båda samtidigt. Hunden ska 
sedan putta föremålet framåt tre (3) kroppslängder 

b) Hunden placerar alla fyra tassarna på föremålet (boll, tunna el dyl) och flyttar sedan föremålet 
minst tre (3) kroppslängder genom att gå ovanpå det. 

c) Närma sig föraren bakifrån och "putta omkull hen" genom att studsa på hen med 
framtassarna.  

Utom när det gäller (c) får föraren stödja föremålet och/eller låta hunden skjuta föremålet mot 

hen. Hunden kan efter slutfört trick ges frisignal eller föraren kan sänka hundens tassar mot 

backen. 

4.11. Följ targetpinne i sidled – 6 steg 

Förberedelse: Hunden är i valfri position. Föraren medför en targetpinne (/käpp el dyl) som är 

minst lika lång som hundens kroppslängd – för b) får även längden på förarens arm räknas. 

Utförande: Föraren sträcker ut sin arm och håller targetstickan framför hunden, rätt nära ovanför 

hundens huvud. Vid behov får föraren även ge en verbal signal för att få hunden att följa änden på 

targetpinnen och slutföra en av följande: 

a) Med hunden på förarens vänstra eller högra sida, kommer föraren och hunden att röra sig åt 
vänster eller höger, varvid hunden rör sig i sidled under änden medan föraren tar minst sex (6) 
steg i sidled.  

b) Med hunden framför och vänd bort från föraren, ska både hund och förare röra sig i sidled åt 
samma håll, där hunden rör sig i sidled under targetpinnen medan föraren tar minst sex (6) 
steg i sidled. 

4.12. Genom liggande rockring 

Förberedelse: Föraren medför en rockring el dyl (och ev ett underlag till denna). Hunden väntar i 

valfri position medan föraren placerar ut detta. 

Utförande: På förarens signal tar sig hunden genom en rockring el dyl som ligger på 

golven/marken, hela hundens kropp ska igenom, varefter hunden återvänder till föraren och 

lämnar ringen efter sig. 

4.13. God natt med filt - 3 sek 

Förberedelse: Föraren medför en filt som placeras ut på backen. Hunden läggs sedan, med 

huvudet upp, på eller i anslutning till filten. valfri position i förhållande till hunden men måste vara 

minst en (1) meter ifrån hund och filt och behålla det avståndet under hela tricket. 

Utförande: På förarens signal ska hunden ta tag i filten och antingen rulla över och därmed linda 

sig i filten eller dra filten över sig själv; i båda fallen ska hunden sedan behålla den positionen i tre 

(3) sekunder från när hunden har avslutat rullandet/dragandet i filten. 
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4.14. Hopp genom armar/över ben – från 4 m 

Förberedelse: Hunden är i en position som föraren valt. Föraren lämnar sedan hunden minst fyra 

(4) meter och ställer sig valfritt med antingen sin rygg eller sitt ansikte mot hunden, ev 

knäböjandes eller sittande för att sedan kunna sträcka ut sina armar eller ben på en lämplig höjd 

för hunden förmåga att hoppa (inte gå!). 

Utförande: På förarens signal ska hunden hoppa över eller genom ett av följande alternativ: 

a) Förarens utsträckta arm, som får vara böjd för att komma lägre 

b) Förarens armar förenade så att de bildar en ring 

c) Förarens upphöjda ben 

d) Förarens ben förenade nedtill så att de bildar en ring (t ex förarens fötter ihop, benen böjda 

och isär). 

Efter landningen på andra sidan ska hunden återvända till nära föraren. 

4.15. Hopp över hela föraren – från 4 m 

Förberedelse: Hunden är i en position som föraren valt. Föraren lämnar sedan hunden minst fyra 

(4) meter och kan där antingen ligga på golvet, knäböja eller bara böja sig framåt. 

Utförande: På förarens signal ska hunden hoppa över föraren utan att röra hen med tassarna. 

Efter landningen på andra sidan ska hunden återvända till nära föraren. 

4.16. Huvudrörelse – 2 olika 

Förberedelse: Hunden intar position enligt förarens val och föraren ställer sig minst en (1) meter 

från hunden samt håller det avståndet medan hunden utför beteende a) och/eller b). 

Utförande: På förarens signal ska hunden utföra två (2) beteenden som föraren har valt bland 

följande - det får vara en paus mellan var och ett av beteendena: 

a) Hunden rör sitt huvud från sida till sida (som för att säga "nej"), detta upprepas tre (3) gånger i 
följd. 

b) Hunden rör sitt huvud ner och upp igen (som för att säga säga "ja”) upprepas tre (3) gånger i 
följd. 

c) Föraren sitter eller knäböjer medan hunden, från en position bakom föraren, placerar sin haka 
på förarens axel eller huvud, en gång räcker. 

Hela genomförandet måste vara väl synligt för domaren. 

4.17. Hämta – från 6 m 

Förberedelse: Föraren medför ett föremål (leksak, apportbock, handske, korg, väska el dyl) som 

hunden sen ska hämta. Föremålet läggs av föraren ut minst sex (6) meter från varifrån föraren ska 

skicka hunden. Hundens utgångsläge är bredvid föraren, i valfri position. 

Utförande: På förarens signal ska hunden gå/springa till och plocka upp föremålet samt, utan att 

tugga, direkt bära detta tillbaka till förare där den intar i valfri position, för avlämning i förarens 

hand. 
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4.18. Höga tasslyft – 6 st 

Förberedelse: Hunden är i valfri position i förhållande till föraren (bredvid/mellan/framför). 

Utförande: På förarens signal ska hunden höja en tass och sedan den andra tassen – en sekvens 

som sedan upprepas ytterligare två gånger i följd, dvs totalt sex (6) tasslyft som kan genomföras 

antingen i rörelse eller stillastående. Höjningen av varje tass måste vara så stor att den är väl synlig 

för domaren. 

4.19. Klapplek – händer + fötter 

Förberedelse: Hund står mitt emot föraren som sitter på en stol alternativt står upp. 

Utförande: På förarens signal (verbal och/eller handtecken) ska hunden använda först sin ena och 

sedan sin andra tass för att klappa till på förarens framhållna handflator, först en och en samt 

sedan även samtidigt på förarens båda handflator alternativt förarens horisontellt hållna 

underarm. Händerna/armen hålls så pass lågt att hunden kan lyfta båda tassarna samtidigt och 

placera dem där. Därefter fortsätter leken med att hunden sätter först sin ena och sedan sin andra 

tass på förarens en och en lyfta fot samt avslutningsvis sätter hunden upp båda tassarna mot 

förarens knän/skenben el dyl (beror på hundstorlek). 

4.20. Klossen bakdelskontroll på distans 

Förberedelse: Föraren medför en kloss (pall, låda el dyl) som måste ha en halkfri yta, vara av 

lämplig storlek och ändå ge distinkt höjd, i förhållande till storleken på hunden. Hunden intar 

position enligt förarens val minst en (1 meter) bort från klossen. Föraren meddelar domaren i 

förväg om ska hunden röra sig medurs eller moturs. Föraren går till en position som är minst 1,5 

meter därifrån och stannar där under hela tricket. 

Utförande: På förarens signal ska hunden gå fram till och placera enbart sina framtassar på 

klossen. På ytterligare signal ska sedan hunden rotera runt den med framtassar kvar på klossen, 

och slutföra en full 360 graders cirkel runt den, åt föranmält håll (medurs eller moturs, dvs åt 

vänster eller höger). 

4.21. Kruklek (Shell Game) - med markering 

Förberedelse: Föraren medför tre objekt (upp och nervända lerkrukor, stängda kartonger el dyl) 

varav ett har doft ordentligt fäst inuti sig. Doften kan bestå av mat/godis alternativt kongbit eller 

hydrolat/olja (de senare i en dofthållare som gjorts iordning utanför tävlingsområdet). Objekten 

placeras av föraren ut med 0,5 m mellanrum medan hunden sitter kvar minst 2 meter därifrån. 

Utförande: Föraren går tillbaka till hunden, och ger den signal att leta rätt på objektet med doften 

i. När hunden hittar det doftande objektet ska den inte bara stanna upp utan även göra en tydlig 

markering (t.ex. tass, ligg, sitt eller frys) om minst 2 sek, vilket kan få belönas, men då först vid 

belöningsstationen. Därefter sätts hunden återigen upp 2 meter från objekten, medan föraren 

flyttar om alla objekten, så att det doftande objektet hamnar på ny plats, och återvänder till 

hunden. Avslutningsvis ger förare en ny signal till hunden att leta rätt på det doftande objektet 
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och markera det lika tydligt (minst 2 sek). 

Hund som gör åverkan på objekten eller exponerar doftkällan blir Ej godkänd på tricket. 

4.22. Mellan, gå + cirkla ben/ligg 

Förberedelse: Hunden är i valfri position minst en (1) meter från föraren. Föraren ställer sig 

bredbent, beredd på hunden ska komma i mellan-position. 

Utförande: På förarens signal ska hunden gå in i ett stående med skuldran/bröstkorgen mellan 

förarens ben, vänd i samma riktning som föraren. På ny signal ska hunden göra två (2) av följande 

beteenden helt enligt föraren val: 

a) Med stillastående förare: I mellan-position, vänta, cirkla runt ben och in i mellan, vänta, cirkla 

runt ben (samma/andra) och återgå till mellan. Hela sekvensen upprepas två (2) gånger till. 

b) Med förare som vänder 180 grader: I mellan-position, vänta, cirkla runt ben som föraren står 

på och samtidigt vänder sig bakåt 180 grader. I ny mellan-position, vänta, cirkla runt andra 

benet som föraren står på och samtidigt vänder sig bakåt 180 grader för hamna i den 

ursprungliga riktningen och positionen. Hela sekvensen upprepas två (2) gånger till. 

c) ”Taktisk gång”: Hunden går framåt i mellan-position medan föraren rör sig framåt minst tre (3) 

steg. Hunden lägger sig ner samtidigt som förarens sjunker på ett knä och ställer sig i mellan-

positionen igen när föraren återigen ställer sig upp. Sekvensen upprepas en (1) gång. 

4.23. Putta fram mellan – 4 kroppslängder 

Förberedelse: Föraren medför ett rörligt föremål (stor boll el dyl) och två stabila föremål 

(hinderinfångare, koner, stora krukor el dyl)  mellan vilka det rörliga föremålet ska puttas fram. De 

stabila föremålen placeras ut av föraren, högst en (1) meter från varandra och minst fyra (4) 

kroppslängder från startpunkten. Hunden är i valfri position på ena sidan av det rörliga föremålet, 

omedelbart bredvid/i närheten). Föraren får starta i egen vald position och får röra sig men får 

inte röra hunden eller något av föremålen. 

Utförande: På förarens signal ska hunden putta det rörliga föremålet framåt med nosen under ala 

de minst fyra (4) kroppslängderna och avsluta med att det puttas fram mellan de två stabila 

föremålen. 

4.24. Rulla runt – föraren kliver över 

Förberedelse: Hunden ligger, med huvudet upp, vid sidan av föraren. 

Utförande: På förarens signal ska hunden rulla över mot föraren och föraren samtidigt kliva över 

hunden. Endast ett (1) steg över behövs.  Föraren får böja sig för att ge signalen. Efter slutförandet 

får hunden förbli liggande eller komma upp till ett stående nära föraren.  

4.25. Runda under bärande + till korg 

Förberedelse: Föraren medför dels en kon el dyl och dels ett föremål (leksak, väska el dyl) samt en 

korg/låda där föremålet får plats. Konen placeras 3 m från startpunkten innan hunden intar valfri 

position bredvid föraren, som har både föremålet och korgen inom räckhåll. 
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Utförande: På förarens signaler ska hunden ta emot och bära föremålet, utan att tugga på det, 

samtidigt som den skickas iväg och rundar konen samt kommer tillbaka till föraren där föremålet 

släpps i en korg, låda el dyl, på en ny signal från föraren. Korgen ska stå på backen nära föraren. 

4.26. Sidledes 2 m, svansen mot föraren 

Förberedelse: Hunden står framför föraren men vänd med svansen emot denne. Avståndet till 

föraren är valfritt, men inte så nära att de har fysisk kontakt. 

Utförande: På förarens signal ska hunden flytta sig rakt i sidled åt valfritt håll 2 m, fortfarande med 

bakdelen åt föraren, en viss variation i kroppens rakhet är godkänd. Föraren får också flytta sig 

sidledes, men avståndet till hunden ska upprätthållas under hela tricket.  

4.27. Springa runt koner i 4 m cirkel  

Förberedelse: Föraren medför 4-8 koner el dyl som placeras i en cirkel med minst 4 m diameter. 

Hunden väntar under tiden i valfri position i mitten av cirkeln, dit föraren återvänder. 

Utförande: På förarens signaler ska hunden springa ut till och runda alla konerna så att minst en 

hel cirkel fullbordas. Föraren förblir i mitten av cirkeln men får snurra runt för att ha kontakt med 

hunden. På förarens signal ska hunden sedan återvända till föraren i mitten. 

4.28. Tasskontroll (4 tassar på 4 targets) 

Förberedelse: Föraren medför 4 små tasstargets (små balansbollar ”paw pods” eller små 

tasstargets) som placeras ut med lämpligt avstånd för hunden. Hunden väntar under tiden i valfri 

position. 

Utförande: På förarens signal sätter hunden medvetet sina tassar på fyra olika små targetföremål 

så att den till slut står på alla samtidigt. 

4.29. X3 = Förarens eget 3-delade trick 

Här kan föraren välja ett (1) helt eget trick som inte finns med i någon klass i dessa regler. Tricket 

måste omfatta minst tre (3) distinkta och länkade delar, som innehåller svårigheter i form av 

avstånd och/eller lite längre tid (3-6 sek). Tricket ska passa för hunden och kunna utföras säkert för 

både hund och förare. Föraren är skyldig att beskriva alla delarna i tricket vid anmälan och att vid 

behov ge alla extra förtydliganden som krävs av domaren. T ex Sända till kon el dyl under Bärande 

av föremål + Snurra 


