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Expert Tricks (Expert, Välj 5)
Atjo! (hämta servett från servettlåda, släng i soporna efter användning)
Balans: Dubbla skenor (höger benpar på en, vänster benpar på en annan)
Rulla en tunna (hund går på toppen av en tunna eller avlång balansboll)
Basketboll
Hämta läsk från kylskåpet (öppna kylskåp, hämta, stäng)
Klättra upp för en stege (av typen trappstege)
Täck sina ögon (snabb tassrörelse OK)
Korsa dina tassar (liggande)
Disk Vault / Rebound (ska kolla upp)
Distansarbete (6 beteenden, ca. 4 meter bort, belöna mellan är OK)
Hitta objektet med min doft (6 identiska objekt)
Fiska (rep med skatt hänger över avsats, hund drar upp det)
Footsies (mellan med hundens fötter på dina fötter när du går)
Stå på händer (framtassar) mot vägg eller lutad skiva
Hoppa över min rygg genom ring
Indexkort (hunden svarar på skriftliga instruktioner)
Hoppa Hopprep
Kennel Up (Hunden öppnar buren, går in, stänger dörren)
Låtsaskissa (lyft ena bakbenet)
Halta (gå med framben lyft, 3 steg)
Skräp i pedalhink
Amerikansk Postlåda (öppna brevlåda, hämta post, stäng brevlåda)
Moonwalk (backa i bugande, 4 steg)
Doftprov (hitta/markera en doft bland flera lådor. ej mat)
Öppna en dörr (med hjälp av dörrhandtag)
Paintbrush Painting (ta pensel från hink och peta på staffli)
Pensel (lägg tillbaks pensel i sin hink)
Paw Pods (placera 4 tassar medvetet på 4 targets/balanskuddar)
Spargris (stoppa mynt i mynthål)
För fram en kundvagn (eller liknande)
Backa genom liggande stege (låg höjd OK)
Putta balansboll genom liggande stege
Shell Game "var är godisen" (tass på rätt kruka)
Ringkastning
Rulla in dig i en filt
Dyk genom rullande rockring (du rullar ringen, hunden springer genom)
Drag (canicross/barmarksdrag)
Skateboard (3 eller 4 tassar på den)
Genom en rockring som ligger på marken
Städa upp dina leksaker (inklusive öppna lock till låda)
Treibball (skicka hunden för att hämta boll, valla den mot dig 4.5 meter)
Slalom (självständigt, inget lockande)
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