Kreativ lydighet Trikseprøver
Trikseprøvene er en frivillig og uoffisiell prøveform, ment som en inspirasjon og
motivasjon for å komme i gang med sporten. Trikseprøven består av 10 fastsatte øvelser
samt en valgfri øvelse. En av øvelsene kan velges bort.
Trikseprøvene er et foreløpig prøveprosjekt.
Trikseprøvene er ikke et krav, men et tilbud til de som av ulike årsaker opplever det å ta
steget direkte inn i en konkurranse litt overveldende.
Bakgrunn: Kreativ lydighet er en forholdsvis ny sport, og trikseprøvene søker å hjelpe
nye ekvipasjer å bli kjent med sporten på en uforpliktende måte.
Øvelsene i de enkelte klassene har en naturlig stigende vanskelighetsgrad tilpasset de
enkelte klassene, og målet er at dette letter inngang i sporten for nye ekvipasjer.

Formål med trikseprøvene:
•
•
•
•

Å få hundeeiere i gang med å trene på de ferdigheter som skal til for å sette sammen
et heelwork to music (HTM) eller freestyleprogram (FS).
Å gi hund og fører en trygg og god opplevelse ved å gå inn i ringen og fremføre triks
foran et publikum og en dommer.
Å fremme et sterkt og positivt samarbeide mellom hund og fører.
Å fremme førerens kreativitet i forhold til selv å finne på nye ideer og triks som
hunden kan lære.

Trikseprøven tilbys ved alle Kreativ lydighetskonkurranser og kan ikke arrangeres
uavhengig av en konkurranse. Prøvene skal dømmes av to dommere.

Gjennomførelse:
•

•

•

•
•
•
•

Trikseprøvene er ikke en konkurranse som gir plassering eller en vinner. Man kan
bestå prøven og rykke videre opp i klassene eller man kan bli i klassen og konkurrere
mot seg selv for å forbedre sin prestasjon.
Trikseprøvene skal imøtekomme hunder av alle raser og bygninger. Man kan derfor
velge bort øvelser som man som anser uegnet for sin hund, enten fysisk eller psykisk.
Dette kan om ønskelig noteres på kritikkskjemaet før prøven starter.
Man må ha bestått en klasse før man kan gå videre til neste klasse. Man kan også
velge å bli på et nivå som allerede er bestått, eller velge å starte på et lavere nivå i
forhold til tidligere bestått klasse.
Ekvipasjen kan kun stille opp i en klasse pr konkurranse.
Det kan belønnes med et lydløst leketøy eller godbiter i løpet av prøven, men dette
skal skje mellom øvelsene, og i et tydelig merket område av ringen.
Det er ikke tillatt å bruke klikker i ringen.
Hunden kan føres i line i de 2 første klassene. Det er førers ansvar at lina ikke
forstyrrer hunden under utførelse av øvelsene. Det gis poengtrekk hvis lina kommer i
veien for hunden. Hunden kan ha på lina i hele eller deler av prøven, alt etter behov.

•

•

•

•
•

I øvelser der føreren selv velger hva hunden skal gjøre, skal føreren alltid informere
dommeren om hvordan øvelsen forventes å se ut, før øvelsen starter. Disse øvelsene
er markert med *.
Fører skal alltid ta med i betraktning at øvelsen og treningen av den ikke medfører
overbelastning på hundens fysikk eller psyke, verken på kort eller lang sikt. Skader
ønskes unngått! Forklaring: En dyktig hundefører kan trene sin hund til nesten alt,
men i trikseprøvene og sporten ønsker vi kun å se glade hunder, som utfører triks
som er helsemessig positive for dem å utføre.
Prøvene er bygget opp slik at det i de første klassene er klare instrukser i forhold til
hvilken øvelse hunden skal utføre, mens det senere i klassene er mer frihet, slik at
hund og fører belønnes for kreativitet og fantasifulle ideer.
Hunden må være fylt 12 mnd. ved start.
Fører forplikter seg til å følge Norsk Kennel Klubbs regler for deltagelse på utstilling
og prøver.

Kritikkskjema
•

•

•

Hundefører må selv skrive ut og ta med ferdig utfylt kritikkskjema til prøven og levere
til sekretariatet ved oppmøte. Skjemaet kan lastes ned fra Norsk Freestyleforenings
hjemmeside: http://www.norsk-freestyleforening.no/
På kritikkskjemaet må hundefører notere i hvilken rekkefølge øvelsene ønskes utført,
hvilke øvelser som ev. er kjedet sammen, om en øvelse velges bort, samt hvilke
valgfrie triks man ønsker å vise.
Påmeldingsfrist følger konkurransen for øvrig.

Hva som vektlegges:
•
•

Det legges vekt på at hund og fører utstråler glede og godt samarbeid.
Det legges vekt på flyt i øvelsene.

Bedømming:
Det gis mellom 0 og 5 poeng for hver gjennomførte øvelse. Prøven bestås om man oppnår et
gjennomsnitt på minst 3 poeng når alle poeng legges sammen og deles med antall øvelser.
Hvis en øvelse velges bort, telles den heller ikke med. Det kan gis poeng i hele eller halve tall
(0 – 0,5 – 1 – 1,5 osv.).
Poeng
0

1
2

Hva som tas med i bedømmelsen:
• Øvelsen kan ikke gjennomføres på dagen.
• Føreren bruker fysisk manipulasjon for å få hunden til å utføre
øvelsen. Dommeren vurderer at øvelsen er skadelig eller
ubehagelig for hunden å utføre.
• Hunden viser noe forståelse for øvelsen og utfører den delvis.
• Hunden føres i line og lina har medført problemer i utførelsen.
• Hunden utfører øvelsen, men er usikker eller har behov for ekstra
hjelp.
• Hunden føres i line og lina har vært i veien for hunden. Forklaring:
det trekkes ikke for at hunden føres i line såfremt lina ikke
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•
•
•
•

kommer i veien for hunden.
Øvelsen utføres akseptabelt i forhold til øvelsesbeskrivelsen.
Hunden viser god sikkerhet i øvelsen.
Øvelsen er gjennomført med stor sikkerhet ,vilje og glede.
Hunden jobber på verbale kommandoer. Enkelte diskrete
kroppssignaler kan aksepteres.

Hvis hunden forlater ringen, eller er ute av førers kontroll mellom to øvelser, vil dommeren
trekke for dette.

Diskvalifisering:
Som utgangspunkt diskvalifiseres man ikke fra trikseprøvene. Unntak fra dette er:
•
•
•

Hunden gjør fra seg i ringen.
Hunden viser aggressiv atferd overfor dommer eller fører i ringen.
Hunden forlater ringen og utviser aggressiv atferd over for en person eller annen
hund på stevneområdet.

Opprykk:
Har ekvipasjen fått godkjent i en klasse kan de velge å gå opp til neste klasse.

Trikseprøve 1:
Tillatt hjelp under gjennomføring av prøven:
Fører kan oppmuntre hunden verbalt og med kroppssignaler under prøvens gjennomførelse.
Det vektlegges at fører støtter hunden og hjelper den hvis nødvendig slik at det blir en god og
positiv opplevelse for begge parter.
1. Slalåm mellom ben:
Hunden går slalåm fremover mellom førers ben, mens fører går 8 skritt.
2. Ryggeøvelser:
Hunden beveger seg minst 4 skritt baklengs i en rett linje bort fra fører. Fører kan gå mot
hunden, men hunden skal selv bevege seg baklengs uten press fra førers kroppsspråk.
3. Sirkler:
OBS! I alle sirkeløvelser går hunden fremover rundt fører!
Hunden går i sirkler rundt fører minst to ganger. Fører står enten stille på stedet eller dreier
rundt på stedet, men i motsatt retning av hunden.
4. Snurr:
Hunden snurrer rundt seg selv minst to ganger i samme retning.
5. Hopp:
Hunden hopper over/gjennom førers ben, arm eller en rekvisitt.
Fører tar selv med ev. rekvisitt.
Det er ingen krav til hvor høyt hunden skal hoppe, men alle 4 labber skal løftes fra bakken og
tydelig komme over ben, arm eller rekvisitt.
6. Labbearbeid:
Hunden gir labb, dvs. at den legger den ene labben i førers hånd i minst 3 sekunder.
7. Targetarbeid:
Hunden løper 2 meter fra fører og til en targetplate som ligger på bakken, og blir stående
rolig på denne med en eller to forlabber i minst 3 sekunder.
Fører medbringer egen target!
8. Rekvisittarbeid:
Hunden går fremover rundt en rekvisitt som fører holder i hånden, minst to ganger. Fører
bestemmer selv hvilken vei hunden skal bevege seg rundt gjenstanden.
Fører medbringer egen rekvisitt!
9. Haketarget:
Hunden legger hodet flatt ned på bakken eller i førers hånd, kne eller annen kroppsdel, og
holder posisjonen i minst 3 sekunder.
10. Heelwork:
Med heelworkposisjoner menes de 10 posisjoner som er beskrevet i reglene.

Programmet defineres i antall skritt for fører men retningsangivelse for hunden.
Ekvipasjen viser følgende heelworkserie i valgfri posisjon:
• 10 skritt frem
• Høyrevending
• 10 skritt frem
• Venstrevending
• 10 skritt frem
• Avslutning stående eller sittende rolig i posisjonen inntil dommeren sier ”takk!”.
11. Valgfri øvelse:
Her vises et valgfritt triks, som ikke er vist av ekvipasjen under prøven tidligere*.

