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FORSIDEN: 

 
Maggie fra Let Øvet hold 

BLADUDVALG: 
 

Søs Bjerrum  tlf.: 26 24 40 02 
Sonja Johannesen tlf.: 28 93 52 63 
Aina Boss Budde   tlf.: 26 28 99 25 

 

Email: vippendaf@gmail.com 
 

Klubbens hjemmeside: www.agility-kbh.dk 

Indlæg til næste blad sendes til: 
 

vippendaf@gmail.com 

 

Trænerfortegnelse 
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DAF KØBENHAVN 

Betina Ginge Hansen 
bginge@hansen.mail.dk 

40 27 12 31 

Randi Gregersen 
randigregers@gmail.com 

60 89 76 97 

Rune Damquist Olsen 
hrdo@ruc.dk 

25 33 83 31 

Søs Bjerrum 
agilitykbh@gmail.com 

26 24 40 02 

Sonja  Ordell Johannessen 
sonja_ordell@yahoo.dk 

28 93 52 63 

Trænerføl Anne Baker Drud 
bakerdrud@hotmail.com 

32 54 76 79 

Trænerføl Aina Boss Budde 
ainabudde@hotmail.com  

26 28 99 25 

Trænerføl Naja Mathiasen 
najamathiasen@hotmail.com 

31 95 19 95 

Træmerføl Kate Olsen 
fremtiden@webspeed.dk 

28 60 92 25 
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Weekendtræning kører t.o.m. uge 47. 
 

 Hold 1 

Holdet træner søndag fra kl. 9:30 til 10:45 

 Hold 2 

Holdet træner søndag fra kl. 11:00 til 12:15 

 Pre-agility/sandkasse 
Holdet træner søndag fra kl. 12:30 til 13:45 

 

Agilitytræningen starter igen til april 

 
 

Træningstider efterår 2012 

 

Dette nummer… 
 

For kort tid siden holdt vi klubme-

sterskab, hvor mange DAF’ere hyg-

gede sig med hinanden og deres 

hunde. 

 

Og det er jo netop det, agility hand-

ler om: Gode oplevelser med sin 

hund. Du kan læse mere om klub-

mesterskabet inde i bladet. Og du 

kan læse om andre gode hundeop-

levelser, som DAF’ere har haft. 

 

Naja var på dogdancingkursus med 

sin seniorhund Gimli i sommer og 

fandt ud af, at det er en skrøne, at 

man ikke kan lære en gammel hund 

nye tricks. 

 

Aina og Lumi tog den lange køretur 

til Belgien for at repræsentere Dan-

mark til VM i handicapagility. 

 

Hvad enten der er tale om agility 

eller en anden form for hundetræ-

ning, så er der ingen tvivl om, at det 

er sjovt for både hund og ejer at 

lave noget sammen. I det nye år vil 

vi som noget nyt tilbyde flere typer 

træning – det informerer vi nærmere 

om senere, når vi ved mere præcist, 

hvilke hold der vil blive udbudt. 

 

Til at undervise på de nye hold får vi 

en ny træner i klubben: Kate Olsen.  

De DAF’ere, der var på sommerkur-

set i dogdancing, kender hende alle-

rede derfra. 

 

Agility vil dog fortsat være klubbens 

primære omdrejningspunkt. For de 

fleste af os kan jo ikke undvære agili-

tytræningen – og det kan vores hun-

de heller ikke.   

 

Sonja Ordell Johannessen 

 
Maren til klubmesterskabet 
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Formanden har ordet 

Jeg er netop kommet hjem fra træ-

ning i vores dejlige hundeklub. Heldig-

vis var det sidste gang med aftentræ-

ning  i denne sæson, hold op hvor var 

det mørkt. Nu starter vi weekendtræ-

ning, og vi bevæger os mod vinter. 

 

De sidste to-tre år, har vi haft et eks-

tra træningstibud i lø-

bet af januar-februar. 

Det har ikke været mu-

ligt at træne agility på 

grund af vejret, men vi 

har trænet forskellige 

andre ting, fra kanin-

slæb til rally-lydighed. 

 

Jeg tror desværre ikke 

der bliver noget vinter-

træning i år, da der 

ikke er trænere til det. De øvrige år 

har det fungeret sådan, at de trænere, 

der har haft lyst og tid til at lave noget, 

har gjort det. I år kan jeg for mig selv 

sige, at jeg ikke har tid. Jeg er flyttet 

til Farum, og en lille times transporttid 

i hver ende af træningen gør, at det 

pludselig bliver et større projekt. 

 

I løbet af sommeren/efteråret har vi 

forhandlet lidt med vore naboer, Kolo-
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nihaveforeningen af 4. maj. De ville 

have nyt hegn for at forhindre ind-

brud og ville gerne have os med. 

Desværre havde vi ikke råd til den 

løsning, de havde valgt, så i stedet 

for at indhegne os sammen med 

kolonihaverne, har de nu sat hegn 

op ind mod os. I den forbindelse 

havde de i ugen op 

til klubmesterskabet 

klippet lidt i vores 

buske og træer. Det 

betød, at da vi an-

kom til klubben søn-

dag morgen, var are-

alet inde bag det lille 

hegn dækket af store 

afklippede grene. 

Heldigvis havde del-

tagerne intet imod at 

trække i arbejdshandskerne og slæ-

be grenene væk, så vi kunne holde 

klubmesterskab. Dejligt! 

 

Jeg glæder mig til at komme til at 

træne hunde i lys, så gør det ikke 

så meget, at det bliver vinter og 

koldt. 

 

God træning til alle! 

Venlig hilsen Randi 
 

DAF KØBENHAVN 

BESTYRELSEN 2012 

Navn: Telefon: E-mail: 

Formand 
Randi Gregersen 

60 89 76 97 randigregers@gmail.com 

Kasserer 
Lene Ravn Toft 

28 89 98 98 lerato@post1.tele.dk 

Sekretær 
Søs Bjerrum 

26 24 40 02 Agilitykbh@gmail.com 

Medlemsrepræsentant 
Anne Baker Drud 

32 54 76 79 bakerdrud@hotmail.com 

Medlemsrepræsentant 
Zainab Ossum 

61 26 19 02 batiline@gmail.com 

1. Suppleant 
Rune Damquist Olsen 

25 33 83 31 runedamquist@gmail.com  

2. Suppleant 
Preben Frederiksen 

47 53 66 10 nevada@mail.dk 

mailto:rune.damquist@gmail.com


 

DAF er en klub drevet af frivillige kræfter. Trænerne stiller deres kræfter 

til rådighed aftener og weekender for at undervise klubbens kursister, to 

gange om året er der arbejdsdag, hvor trænere, bestyrelsesmedlemmer 

og menige medlemmer klipper hæk, rydder op i skurene og laver mindre 

reparationer, og klubmesterskabet og andre sociale arrangementer 

bliver afholdt af trænere og bestyrelse. Uden den frivillige arbejdskraft 

ville DAF ikke eksistere. 

Bestyrelsen består også af frivillige, der mødes nogle gange om året til 

bestyrelsesmøder og træffer beslutninger om klubbens drift. Til næste 

generalforsamling udtræder nogle af de nuværende bestyrelsesmedlem-

mer, og der er derfor brug for nye kræfter, der har lyst til at være med til 

at drive DAF videre. 

Generalforsamlingen bliver holdt til foråret – der vil komme en mail ud 

med dato i det nye år.  

Referaterne fra de seneste bestyrelsesmøder kan findes på hjemmesi-

den: www.agility-kbh.dk/referater.html.  

Hvis du vil høre nærmere om bestyrelsens arbejde, og hvad det inde-

bærer at være bestyrelsesmedlem, er du velkommen til at kontakte 

vores formand Randi på randigregers@gmail.com. 
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Vil du med i DAF’s bestyrelse? 
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Gæt en blanding 

Hvilke to racer tror du, at 
denne hund er blandet af? 

Gæt og vind!  

Hvis du kan gætte, hvilke to racer denne 

hund indeholder, kan du vinde en lille 

præmie til din hund. 

 

Hvis ingen gætter rigtigt, vinder den, der 

er kommet tættest på. Dvs. at du også 

har chance for at vinde, selvom du kun 

gætter én af racerne. 

Send dit bud til  

sonja_ordell@yahoo.dk. 

Vi skal have dit gæt senest 

torsdag den 22. november. 

Sidste nummers ”Gæt en blan-

ding” var en blanding mellem 

en fransk bulldog og en 

staffordshire bull terrier. 

Desværre er der ikke nogen vin-

der af konkurrencen, da redaktio-

nen ikke modtog nogle gæt. Vi 

håber, at I har lyst til at gætte 

med denne gang.  



 

Dagen før var vejret hæsligt, men 

sædvanen tro var vejrguderne 

med os, da det blev søndag, og 

vores altid hyggelige klubmester-

skab skulle afholdes. 

 

Alle hundene havde taget deres 

ejere med, og hele vejen rundt var 

humøret højt – vi var alle klar på en 

hyggelig dag med skarp konkurren-

ce. Der var et stort fremmøde, og et 

par hunde havde endda taget lidt 

ekstra familie eller venner med som 

heppekor. 

 

Vi havde fornøjelsen af en dommer 

udefra, som bød på nogle spæn-

dende baner for både begyndere og 

øvet. Begge grupper løb en spring-

bane og en agilitybane, hvor forskel-

len er, at der på en springbane ikke 

kan forekomme feltforhindringer som 

f.eks. vippen og A-brættet.  

 

Begge baner fik man løbet to gange, 

så der var god mulighed for at lære 

af sine fejl eller blot lave et par for-

bedringer. Det var ret nyt for begyn-

derne at gå banegennemgang og 

huske rækkefølgen og planlægge, 

hvordan man vil løbe. Så det ekstra 

gennemløb gav god mulighed at få 

følelsen bedre ind i kroppen og kun-

ne gøre brug af erfaringerne fra før-

ste gennemløb.  

 

Et par fra sandkasseholdet skulle for 

første gang prøve at løbe flere for-

hindringer i træk, og både hunde og 

ejere så ud til at have en fest.  Hun-

dene forstod 

mere og mere, 

hvad det gik ud 

på, og nød ba-

re at løbe og 

tage de sjove 

forhindringer. 

 

De øvede hun-

de og deres 

handlere blev 

også godt ud-

Klubmesterskab: 
Ny DAF’er kørte alle over ende 

Af Aina Boss Budde 

Jógvan og Tøsen 
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Blot med forhåbentlig meget 

bedre resultater.  

 

Meget af oplevelsen i år var 

at suge det hele til os og se, 

hvad PAWC egentlig er, og 

hvilke slags baner man kan 

blive budt på. Nu har vi et år 

til at træne med vores hunde 

en MASSE forskellige steder 

og ikke mindst indendørs i 

forskellige haller. 

 

Hvis hundene kan præstere, som vi 

ved de kan, så er vi begge faktisk 

fortrøstningsfulde i forhold til at ha-

ve en chance til næste år – for ni-

veauet for kørestolsbrugerne skuffe-

de mig faktisk lidt. Jeg havde for-

ventet at kunne suge en masse til 

mig og lære af de andres handlings-

metoder, men de problemer, som 

jeg selv løber ind i med Lumi, kunne 

jeg se, at de andre også kæmpede 

lidt med. På den ene side, er det 

ærgerligt ikke at kunne lære så meget 

fra de andre, men på den anden side 

ved jeg nu, at Lumi og jeg rent faktisk 

har en mulighed for at træne os op til 

at give de andre kamp til stregen.  

 

Turen til PAWC var utrolig hyggelig 

og vi nød hinandens selskab, mødte 

en masse søde, spændende og åbne 

mennesker og fik ikke mindst set im-

ponerende agility med mange forskel-

lige racer. 

 

Summa Summa-

rum: 

Vi kom, vi så, vi 

tager SÅ meget 

revanche næste 

år! 

 

 

 

 

Vimse slapper af mellem løbene. 

Annes mor havde syet flotte rød/hvide dæk-
kener til Holly, Lumi og Vimse. 



 

VM i agility for handicappede - Fortsat 

godt! Jeg havde så lavet en tanke-

torsk i min banegennemgang, og 

det resulterede i, at Lumi blev disket 

på andet spring. Resten af løbet 

blev med en Lumi, der løb ud af ba-

nen for at undersøge noget spæn-

dende og ellers gøende løb ind for-

an min kørestol og slet ikke kunne 

koncentrere sig. Kontakten mellem 

os var nærmest ikke-eksisterende. 

Ninette kunne derimod ikke få gang 

i Vimse under opvarmningen og han 

virkede nervøs. Men da de kom i 

gang på banen, så gik det ret gli-

dende, og de opnåede en flot 8. 

plads. 

 

I lørdagens løb var der langt bedre 

kontakt mellem mig og Lumi, men 

hun skulle stadig støttes meget me-

re, end 

hun ple-

jer. Vi 

kom dog 

igennem 

banen og 

fik lige 

skrabet 

en 9. 

plads ind. 

Denne 

dag var 

dog ikke 

med Ni-

nette og 

Vimse, som blev disket. Søndagens 

baneløb var bare skidt for os begge 

og resulterede i to disks.  

 

Der er ingen tvivl om, at både vi og 

vores hunde lod os påvirke af situa-

tionen. Ninette og jeg var nervøse, 

og vores hunde havde svært ved at 

forholde sig til alle de mange men-

nesker og hunde og al den larm, der 

var. Det må alt andet lige være me-

get anderledes for dem end almin-

delig larm til udendørs agility.  

 

Stor oplevelse – og klar igen til 

næste år! 

På trods af vores skuffende resulta-

ter var vi alle fire enige om, at ople-

velsen var kæmpestor, og helt sik-

kert en der skal gentages i 2013. 

Aina og Lumi på banen til PAWC. 
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høj, og holdene planlagde taktik, 

inden det blev deres tur. 

 

Der blev hele dagen heppet, hygget 

og gættet på, hvem der mon havde 

vundet – for arrangørerne holdt re-

sultaterne tæt ind til kroppen frem til 

præmieoverrækkelsen. 

 

Naturligvis skulle 

der kåres en klub-

mester, og hurtigt 

stod det klart, hvem 

der oftest kom på 

vinderskamlen. 

Klubmestermedal-

jen blev velfortjent 

hængt om halsen 

på et af DAF's nye-

re medlemmer, Johanne fra øvet 

hold, der med sin dansk/svenske 

gårdhund Nova i sine løb viste, 

hvordan det skulle gøres. 

fordret med svære baner, der bød 

på snævre vendinger og fælder, 

som gav blod på tanden til at for-

bedre sit løb i anden gennemgang. 

 

Som sidste konkurrence løb vi et for 

sjov-løb, hvor vi blev opdelt i fem 

grupper, som skulle løbe stafetløb 

sammen. Forhin-

dringerne var blevet 

spredt over græs-

plænen, og man 

skulle så på skift 

tage 10 valgfrie for-

hindringer med sin 

hund. Der var også 

to steder, hvor man 

kunne lave tricks 

med sin hund – og 

det talte ligeledes som en forhin-

dring. Forhindringerne gav forskelli-

ge point, men det var hemmeligt 

hvor mange. Dog blev vi tippet om, 

at tricks gav mest. Kampgejsten var 
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Fortsættes på næste side 
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Stort tillykke til alle 

vinderne og ikke 

mindst til vores klub-

mester anno 2012!  

Sara og Tetris.                                                                     Gigi og Cava 



 

Klubmesterskab - Fortsat 
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Se flere billeder fra 
klubmesterskabet på 

hjemmesiden: 
www.agility-kbh.dk/

klubmesterskab-
2012.html 

”Det var rigtig 

hyggeligt og 

være med til 

klubmester-

skabet, også 

som helt nybe-

gynder, Det 

var lidt af en 

prøvelse at 

løbe hele ba-

ner for første 

gang, men jeg 

syntes, at vi kom godt igennem dem. Nogle gange lidt mere heldigt end 

andre, men jeg følte mig ikke helt så dum, som jeg havde frygtet.  De 

andre var rigtig søde til at komme med opmuntrende ord, og selvom re-

sultaterne ikke var noget at skrive hjem om, havde både Zita og jeg 

det rigtig sjovt. Jeg kan ikke vente, til vi skal ud og prøve nogle rigtige 

konkurrencer sammen og til klubmesterskab igen næste år.” 

Sara fra sandkasseholdet. 

Tak til vores 
sponsorer: 

 

Fortsættes på næste side 

skulle afholdes åbningsceremoni. Vi 

var noget duperede, da vi trådte ind 

i Oktoberhallen, hvor stævnet blev 

afholdt. PAWC bliver afholdt sam-

men med IMCA (International Mix-

breed Championsship in Agility), og 

hallen var flot pyntet med de delta-

gendes flag, et par boder med hun-

deting og et enkelt areal med grønt 

tæppe, hvor selve agilityen skulle 

foregå.  

 

Folk var alle glade, og vi fik bl.a. 

hilst på Susan Rekveld fra Holland. 

Hun er primus motor bag PAWC, og 

man kunne tydeligt mærke hendes 

store glæde over agility, og hvor 

mange stærke bånd hun har fået 

dannet med folk fra hele verden 

gennem sporten.  

 

Dyrlægechecket gik 

smertefrit, og åbnings-

ceremonien var over-

vældende. Hvert land 

skulle udveksle gaver 

med et udvalgt andet 

land. Vi gav Georg 

Jensen-julevedhæng 

til Japan, og Ninette 

og jeg fik hver en 

smuk tegning af vores 

hunde og t-shirts fra 

dem. Alle landene 

blev annonceret og fik 

taget billeder, inden vi 

blev underholdt af et dogdancin- 

nummer og dansenumre med børn. 

 

… men så blev det alvor! 

Fredagen oprandt og vi skulle løbe 

vores første løb. Vi var begge ner-

vøse, og ventetiden var ret ulidelig. 

Til banegennemgangen var vi beg-

ge overraskede over, hvor let banen 

egentlig var. Normalt træner og kon-

kurrerer vi på baner lavet til folk på 

to ben, og der kan være problemer 

med at få plads til kørestolene. Men 

på denne bane var der god plads og 

slet ikke svære vendinger eller lig-

nende.  

 

Lige inden vi skulle ind, varmede vi 

vores hunde op. Lumi havde god 

kontakt til mig. Jeg fik en god følel-

se og tænkte, at det her – det kan vi 

Lumi bliver tjekket af dyrlægen. 
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hvorvidt andre danske handicappe-

de dyrker sporten, men umiddelbart 

er vi desværre kun to i Danmark: 

Mig og Ninette. Ninette har ligesom 

mig muskelsvind, og jeg kender 

hende en smule fra vores yngre da-

ge. Hun var heldigvis straks frisk på, 

at vi skulle afsted! 

 

Forskellen på paragility og agility er 

primært, at der på banen er plads 

til, at kørestole, rollatorer, scootere 

o.l. kan komme rundt, at der ikke er 

en maxtid og at man er opdelt i kon-

kurrerende grupper efter handicap.  

 

Ninette bruger ligesom mig kørestol, 

så derfor hørte vi begge til gruppe 

1.  

Fire mennesker og tre hunde 

Ninette havde sin kæreste Ahmed 

med og selvfølgelig deres hund 

Vimse, som hun skulle deltage med. 

Jeg havde selskab af Anne, som 

også er trænerføl her i klubben, og 

vores to hunde: Holly og Lumi. Ah-

med og Anne skulle ikke selv delta-

ge i konkurrencen, men var med 

som hjælpere, heppekor, støtte og 

trænere. Derudover formåede Anne 

yderligere at holde de andre interes-

serede sjæle hjemme i Danmark 

opdateret med søde og sjove upda-

tes på facebook. 

 

Stille og rolig start… 

Dagen efter vores ankomst skulle vi 

indskrives, til dyrlægecheck og der 

VM i agility for handicappede - Fortsat 

Gruppe 1 Handlere i elektrisk køretøj som f.eks. kørestol eller scooter  

 

Gruppe 2 Handlere i manuel kørestol  

Gruppe 3 Handlere, som er lettere gangbesværede, men kan bevæge sig 

med nogenlunde fart. Må gerne bruge stok, krykker o.l.  

 

Gruppe 4 Handlere, som er ret gangbesværede og bevæger sig med ned-

sat fart. Må gerne bruge stok, krykker o.l.  

 

Gruppe 5 Handlere, som er meget gangbesværede og bevæger sig me-

get langsomt. Må gerne bruge stok, krykker o.l.  

 

Gruppe 6 Handlere, som ikke er gangbesværede. Såsom blinde, døve, 

med lammet arm o.l.  

 

Gruppe 7 Handlere med et psykisk handicap  
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Vindere - øvede 
 
Spring 

Lille 
1. plads: Wendy og Louie 
2. plads: Betina og Bale 
3. plads: Zainab og Petrine 
 
Mellem 
1. plads: Johanna og Nova 
2. plads:  Barbara og Mocca 
 
Senior lille 
1. plads: Naja og Gimli 
2. plads: Betina og Jerry 
 
Agility 
Lille 
1. plads: Zainab og Petrine 
2. plads: Aina og Lumi 
 
Mellem  
1. plads: Johanna og Nova 
 
Senior lille 
1. plads: Naja og Gimli 

Vindere - begyndere 
 
Spring 

Lille 
1. plads: Søs og Maggie 
2. plads: Zainab og Ella 
3. plads: Annelise og Luka 
 
Mellem  
1. plads: Søs og Nellie 
2. plads: Lene og Maren 
 
Stor 
1. plads: Jógvan og Tøsen 
 
Agility 

Lille 
1. plads: Zainab og Ella 
2. plads: Søs og Maggie 
3. plads: Annelise og Luka 
 
Mellem  
1. plads: Sara og Tetris 
2. plads: Søs og Nellie 
3. plads: Lene og Maren 
 
Stor 
1. plads: Jógvan og Tøsen 

Små begynderhunde  

Øvede mellemhunde 



 

Et vuf fra en kursist 

Hvor lang tid har I gået til agility? 

1 1/2 år 

 

Hvilket hold går I på? 

Begynderholdet 
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Hvorfor startede I til agility? 

Waggar er meget aktiv og har brug 

for meget stimulering, og så syntes 

jeg, at agility så rigtig sjovt ud! Jeg 

kunne godt tænke mig at komme til 

at kommunikere og være fokuseret 

sammen med min hund 

på den dér specielle 

måde, agilityudøvere 

kommer til. 

 

Hvad får I ud af at gå 

til agility? 

Vi er blevet tættere. For 

at være helt ærlig var 

jeg ikke helt klart over, 

hvor meget lydighed der 

egentlig er i agility, så 

nu kan jeg mærke at 

Waggar er blevet mere 

opmærksom på mig og 

det, jeg beder ham om. 

BONUSSPØRGSMÅL 

Hvad gør din hund glad? 

Waggar bliver rigtig glad, når vi alle er 

samlet. Han er altid lidt urolig, hvis der 

er en af os der ”mangler”. Ellers elsker 

han at lege med os eller andre hunde, og 

når han bliver rigtig opstemt, inden der 

skal ske noget spændende, ryster han 

pelsen! Og når vi ikke se det (eller lader 

som om, vi ikke gør), hygger han sig op-

pe i vores senge, selvfølgeligt med hove-

det på hovedpuden... 

Hundens navn: Waggar 

Ejer: Maria 

Race: Dansk/svensk gårdhund 

Alder: 3 år 

 

Fortsættes på næste side 

VM i agility for handicappede 

Sammen med en anden 

”muskelsvindler” repræsentere-

de DAF’s egen Aina i år Danmark 

til VM i handicapagility 

 

Af Aina Boss Budde 

 

Vækkeuret ringer kl. 5.30 om mor-

genen, og den lange tur til Belgien 

venter forude. Bilen bliver pakket 

med fire personer, tre hunde, to 

elektriske kørestole, to manuelle 

kørestole, en badebænk og en bun-

ke bagage. Trætheden er domine-

rende, men spændtheden formår 

alligevel at skinne lidt igennem.  

 

Vi er på vej til VM!  

 

Agility med handicap 

PAWC står for Paragility World 

Championship, og det blev i år af-

holdt for 11. gang – og denne gang i 

Belgien.  

 

Jeg opfangede i foråret tilfældigvis 

på nettet, at der fandtes dette 

PAWC og var meget overrasket, da 

jeg aldrig havde hørt om paragility. 

Jeg var med det samme hooked på 

tanken om at deltage! Jeg prøvede 

at forhøre mig forskellige steder om, 
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provisere, fordi jeg glem-

te den ellers så gennem 

øvede koreografi, havde 

jeg begge arme over 

hovedet og et stort smil 

på læben. 

 

At Gimli og jeg så gik 

hen og vandt den lille 

dancing-dyst, gjorde ikke 

oplevelsen dårligere, og 

vi har fået blod på tan-

den til mere dogdancing-

sjov.            

                                                             

Gimli og jeg er helt sik-

ker tændt på sporten, og 

det skal også blive til et ’rigtigt’ 

stævne på et tidspunkt. Men jeg var 

mest af alt glad for at have 

fundet en ny sport, som min 

gamle dreng kan dyrke i man-

ge år endnu. 

 

Dogdancing er rigtigt rigtig 

sjovt og bestemt lige så sjovt 

som agility. Det kan godt væ-

re, at man er ”so fucking spe-

cial” når man svanser rundt til 

musik med sin hund, men det 

betyder ingenting, for det er 

hardcore, super sejt og ikke 

for de svage, at lære sig hund 

’twist’, ’turn’ og ’back-around’. 

Twist, turn og back-around - Fortsat 
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Hvad er dogdancing/HTM? 

 

HTM, også kaldet dogdancing, kan 

beskrives som lydighed og tricks 

til musik. Der er to discipliner: 

Heelwork to Music og Freestyle. I 

de to discipliner skal man vise en 

koreografi bestående af hhv. fri 

ved fod og tricks. 

 

Hvilke belønninger 

bruger du til træ-

ning? 

Vi bruger kogte kyllin-

gestykker – Waggar 

er ikke særligt interes-

seret i mad, så det 

skal være noget, han 

virkeligt er vild med. 

Men ellers er det lege-

tøj, der er og bliver 

det bedste, helst no-

get der piber! 

 

Hvilke ambitioner 

har du med agility? 

At kunne løbe en ba-

ne.. Ej, ikke det store, 

det var mest for sjov, 

at vi startede til agility. 

Men selvfølgeligt kun-

ne det være sjovt, 

hvis vi en dag vandt et 

eller andet. 

 

Hvad laver I ellers af aktiviteter? 

Vi går rigtig mange ture. Waggar bli-

ver luftet mindst 2 1/2 time om dagen, 

for han er som sagt meget aktiv. El-

lers leger vi og træner lidt kontakt 

med små øvelser som at rulle rundt 

og gå på bagben.  

 

Hvilket bonusspørgsmål skal den 

næste vi spørger have? 

Hvad er det sjoveste, din hund har 

gjort? 

 

Fra hvilket hold skal den næste 

kursist vi spørger være fra? 

Jeg synes, at det skal være en af 

trænerne, som selv træner deres 

egne hunde, der skal spørges næ-

ste gang. 

 
     11 



 

I sommer blev der afholdt et dog-

dancingkursus i DAF. Naja med 

Gimli var blandt deltagerne. Hun 

fortæller her om sine oplevelser 

med at lære Gimli at danse. 

 

Af Naja Mathiasen 

 

Jeg havde længe beundret Sonja, 

når hun har fået Tyson til at svinge 

sig om benene på hende blot med 

et lille ord eller en enkelt håndbe-

vægelse, og Tyson danser lystigt 

både baglæns, forlæns og rundt om 

sig selv. Så da Sonja inviterede til et 

sommerkursus med hende og Kate, 

meldte jeg mig straks til i håb om at 

”slow, slow, quick, quick, slow” også 

ville lykkedes for Gimli og mig.  

 

Sonja og Kate startede blødt ud 

med nogle ”simple” øvelser, så som 

at få hunden til at gå rundt om sin 

ejer eller rundt om en genstand. Vi 

øvede også ’twist’, hvor hunden 

drejer rundt om sig selv den ene 

vej, og ’turn’, hvor hunden drejer 

rundt om sig selv den anden vej.  

 

Gimli kunne førstnævnte i forvejen, 

men så meget for den fordel, for der 

gik ikke mange gange, før tempoet 

blev skruet i vejret, og vi fik at vide, 

at vi den sidste gang skulle vi frem-

Twist, turn og back-around 
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Kate havde inviteret to dommeraspi-

ranter, som skulle dømme vores 

’danse’. Pulsen var høj, og nervøsi-

teten kunne jeg slet ikke skjule. Det 

var mange år siden, 

at jeg og Gimli hav-

de været novicer, 

og jeg mindedes mit 

første agilitystævne 

for ni år siden, hvor 

ambitionerne var 

høje og koncentrati-

onen på max, præ-

cis sådan var det at 

træde ind i ’ringen’ 

til vores første 

(næsten rigtige) dogdancing-

konkurrence.                                                                                                                                            

 

Gimli var top tændt og vuffede os 

igennem hele vores ”Kong Louis”-

dans, og på trods af, at vi måtte im-

vise en hel koreografi til 

musik  -’gisp’. Jeg tror da 

nok, at jeg fik sved på 

panden.  

 

Vi skulle vælge et musik-

nummer, og jeg valgte 

”Wanna be like you” (fra 

Junglebogen), som pas-

sede dejligt i tempo og 

temperament til mig og 

’den gamle’. Der var jubel 

og fnis i familien, når jeg 

hver weekend rendte rundt i haven 

med høretelefoner på og øvede på 

de tricks, vi lærte fra gang til gang. 

Langsomt begyndte en koreografi at 

udforme sig.  

 

Godt nok siger 

man, at man ikke 

kan lære en gam-

mel hund nye tricks, 

men disse ord skul-

le gøres til skamme, 

for Gimli gik til op-

gaverne med krum 

hals. Og koncentra-

tionen var lige så 

stor og intens som den altid har væ-

ret til agilitytræningen. Tanken om 

at ’dogdancing’ kunne være vores 

nye store interesse meldte sig.  

 

Den sidste dag kom, og Sonja og 
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Fortsættes på næste side 
 
     13 

”Der var jubel og fnis i 

familien, når jeg hver 

weekend rendte rundt i 

haven med høretelefoner 

på og øvede på de trick, 

vi lærte fra gang til 

gang.” 


