
 

Indlæg til næste blad sendes til: 
 

vippendaf@gmail.com      24 
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FORSIDEN: 
 

Petrine fra Let Øvet holdet  
til agilitystævne 

BLADUDVALG: 
 

Søs Bjerrum  tlf.: 26 24 40 02 
Sonja Johannesen tlf.: 28 93 52 63 

 

Email: vippendaf@gmail.com 
 

Klubbens hjemmeside: www.agility-kbh.dk 

 

Betina Ginge Hansen 
bginge@hansen.mail.dk 

25 60 78 10 

Connie Pabijan 
connieejner@hotmail.com 

28 85 27 25 

Katja Hansen 
k.ehlig@hotmail.dk 

30 31 90 81 

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 

Trænerføl Aina Bosse Budde 
ainabudde@hotmail.com  

26 28 99 25 

Trænerføl Carina Asmussen 
coroola@hotmail.com 

53378737 

Trænerføl Sonja Johannessen 
sonja_ordell@yahoo.dk 

28 93 52 63 

Trænerfortegnelse 
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DAF KØBENHAVN 

mailto:k.ehlig@hotmail.dk
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Hverdagstræning april-juni 
Træningen starter i uge 14 og slutter i uge 24. 
 

 Pre-agility: 
Holdet træner om mandagen.  
Træningstid er fra 17:45 til 20:15. 

Dine trænere hedder Betina, Randi og Aina. 

 Let øvet: 
Holdet træner om tirsdagen.  
Træningstid er fra 17:45 til 20:15. 

Dine trænere hedder Søs og Carina. 

 Øvet: 
Holdet træner om onsdagen.  
Træningstid er fra 18:30 til 20:00. 

Dine trænere hedder Rune og Connie. 

 Begynder: 
Holdet træner om torsdagen.  
Træningstid er fra 18:30 til 20:00. 

Dine trænere hedder Katja og Sonja. 

 

Vi holder sommerferie i juli måned.  

Træningstider foråret 2011 

 

Dette nummer… 
 

Vi er godt i gang med forårssæso-

nen… faktisk er der ikke længe til 

sæsonen slutter. Men bare fordi vi 

holder sommerpause, betyder det 

ikke, at vi ikke kan træne med vores 

hunde. Der er masser af tricks og 

øvelser i kropskontrol, som vi kan 

træne derhjemme eller på de dagli-

ge ture, og som danner et godt fun-

dament for agilitytræningen. Det 

fortæller Randi mere om i en artikel 

her i bladet. 

 

Agility skal være sjovt for hund og 

fører. Det er derfor, vi bliver ved 

med at vende tilbage sæson efter 

sæson. Mange vil gerne i gang med 

at træne agility, men det er svært at 

få plads på et hold i Københavns-

området. Vi har været nødt til at luk-

ke vores venteliste, da der p.t. er 2-

3 års ventetid på at starte på hold. 

Vi forventer først at kunne åbne 

ventelisten igen i 2013. Det er rigtig 

ærgerligt, men vi har jo kun et me-

get lille areal og kan desværre ikke 

starte så mange hold op, som vi 

gerne ville. 

 

En af dem, der har det rigtig sjovt 

med at træne agility med sin hund, er 

Zainab fra Let Øvet hold. Hun går til 

mange stævner med sin papillon Pe-

trine – ikke altid med lige stor succes, 

men altid med godt humør og en glad 

Petrine. Inde i bladet kan du læse 

hendes beretning om et stævne, hvor 

alt, hvad der kunne gå galt, gik galt. 

Men hvor hun og Petrine hyggede sig 

sammen. For det er jo det, agility 

handler om: At have en god stund 

med ens hund, uanset om man er 

verdensmester eller ”bare” træner for 

hyggens skyld.  

 

Sonja Ordell Johannessen 

Tyson træner kropskontrol på en sten. 
Læs mere om gode kropskontrols-

øvelser inde i bladet. 



 

Formanden har ordet 

Jeg har tænkt mig at bruge dette mit 

første ’formanden har ordet’ til at for-

tælle jer, hvorfor jeg gider bruge så 

meget af min fritid på en hundeklub. 

 

Jeg startede som almindelig kursist 

med min whippet Nanna i foråret 

2005. Jeg syntes, at det var sjovt, og 

at min hund var meget talentfuld (ikke 

en oplevelse ret mange delte). Jeg 

ville gerne lære noget 

mere om agility, og da 

der så var et opslag i 

Vippen om, at klub-

ben søgte trænerføl, 

skyndte jeg mig at 

sige, at det ville jeg 

gerne.  

 

Det at være træner er virkelig sjovt. 

Jeg gik ind i det for selv at blive kloge-

re på hund, men det er meget mere 

end hundetræning at være træner.  

 

Det kræver ikke kun, at man kan finde 

ud af at træne en hund, men også at 

man kan formidle det til en gruppe 

mennesker der er på et meget for-

skelligt niveau. Endnu sværere bliver 

det af, at kursisterne ind imellem ikke 
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rigtigt hører efter, enten fordi de 

kigger forelsket på deres søde hund 

eller holder øje med, at den ikke 

æder eller parrer sig med de andre 

hunde på holdet. 

 

For mig er det stadig sjovt at træne, 

hver eneste gang. Når jeg har 

kæmpet mig til hundeklubben en 

kold vintermorgen eller en regnvåd 

tirsdag aften, og der på 

trods af vejret dukker 

en masse entusiasti-

ske og glade menne-

sker op med deres 

hunde, bliver jeg fanta-

stisk glad. Tænk at der 

er nogen, der gider 

forlade deres varme 

hjem med fjernsyn og kaffe for at 

fare rundt på en glat, kold og våd 

græsplæne med deres hund! 

 

Ret hurtigt efter jeg startede, er 

hundeklubben blevet meget mere 

end et sted, hvor jeg træner en af-

ten om ugen. Det samme håber og 

tror jeg det er for vores nuværende 

kursister. Jeg kan se, at der er 

mange, der har lyst til at gøre noget  

”Det er dejligt, at 

folk gider at hjælpe 

til. Det er også i høj 

grad nødvendigt.” 

 

DAF KØBENHAVN 

BESTYRELSEN 2011 

Navn: Telefon: E-mail: 

Formand 
Randi Gregersen 
Mikkel Vibes Gade 3, 5.th. 
1417 København K 

60 89 76 97 randigregers@gmail.com 

Kasserer 
Katja Hansen 

30 31 90 81 k.ehlig@hotmail.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:k.ehlig@hotmail.dk
mailto:rune.damquist@gmail.com


 

OPS LAGSTAV L EN  

HUSK  
- AT Melde afbud, hvis du ikke kan komme 

til træningen. Udebliver du tre gange uden at 

melde afbud i løbet af en sæson, bliver du 

slettet fra holdet. 

HUSK  

Midsommer CUP 

Roskilde d. 25. juni 2011 

Tilmelding på:  
www.dansk-hunde.skole.dk  

Amager CUP 2011 Søndag d. 28 august 
Tilmelding til Randi senest den 1/8 

2011. Nærmere information vil blive 
sendt ud på mail. 

 
 

 

 
5 

for klubben og for at holde vores areal 
ved lige.  
 
Vi har lige holdt arbejdsdag, og næ-

sten en fjerdedel af klubbens med-

lemmer havde lyst og tid til at bruge 

en halv forårslørdag på at ordne klub-

ben. Jeg synes, at det er så dejligt, at 

folk gider hjælpe til. Det er også i høj 

grad nødvendigt. Da vi er en lille klub, 

har vi ikke så mange kontingentind-

tægter og dermed ikke råd til at betale 

os fra at få gjort arbejdet. 

 

Jeg vil i den forbindelse også sige, at 

hvis man har nogle særlige evner el-

ler viden indenfor indhegning, repara-

tion af tag eller udjævning af græs-

plæne samt tid til at hjælpe, er man 

meget velkommen til at kontakte mig 

på tlf. 60 897 697 eller på mail  

randigregers@gmail.com.    

 

Vi har i denne sæson startet to nye 

tiltag op, en konkurrencegruppe og et 

pre-agilityhold. 

 

Konkurrencegruppen er folk der har 

lyst til at gå til stævner, som træner 

på tværs af holdene. De har nu mød-

tes et par gange til selvtræning. Jeg 

var med den ene gang, og det var  

meget hyggeligt. Man kan læse mere 

tilmelder sig her: www.agility-

kbh.dk/konkurrenceholdet.html. 

 

Pre-agility er et hold, hvor vi træner 

den del af agility, der ikke er direkte 

redskabsorienteret, inden vi begyn-

der på redskaberne. Der kan læses 

lidt om baggrunden for dette hold 

andetsteds i bladet. 

 

Jeg håber, at alle er kommet godt i 

gang med forårssæsonen. God træ-

ning til jer alle! 

 

Venlig hilsen Randi 

Klubbens nye formand Randi med sin 
whippet Nanna til sidste års klubmesterskab. 

http://www.dgi.dk/201018035012
mailto:randigregers@gmail.com
http://www.agility-kbh.dk/konkurrenceholdet.html
http://www.agility-kbh.dk/konkurrenceholdet.html


 

Af Zainab Ossum 

 

Petrine går på tirsdagsholdet. 

Hun er en lille 4½ år gammel 

papillon, der har gået til agility i 

snart to år. Hun har lidt stress-

problemer, men vi arbejder på 

sagen, blandt andet ved at gå til 

masser af stævner. I maj er hun 

tilmeldt seks stævner! 

 

Det er hårdt at gå til agilitystæv-

ner. En weekendmorgen i maj 

står vi skrækkeligt tidligt op, for 

veninden kommer kl. 8 og 

henter os. Vi skal til Hillerød, 

hvor agilitybanerne ligger på 

en græsplæne. Solen bager 

fra en skyfri himmel, og 

dygtige hunde er allerede i 

gang på banerne, da vi an-

kommer.  

 

Den lille røde startbog skal 

afleveres, stolen placeres så 

vi har frit udsyn, tidsplanen 

nærstuderes. Vi er SÅ klar, 

næsten FOR klar. Petrine 

begynder at skrige, nu vil 

hun gerne ind og løbe! Midt 

på græsplænen troner vi, 

Nul forhindringer, 
ny personlig rekord! 

Petrine på vej over vippen i fin stil. 

En af de allerflittigste stævnegængere i DAF er Zainab med pa-

pillonen Petrine. Det er blevet til en del disk, men det forhin-

drer dem ikke i at møde glade op til næste stævne. Det er nem-

lig sjovt at løbe stævner, også selvom man ikke vinder. Her for-

tæller Zainab om et af de stævner, hvor løbene gik i kage – 

men hvor humøret alligevel var højt og dagen hyggelig. 
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klassen en af sangene, som de 

skulle improvisere til. Vi stillede en 

række rekvisitter til rådighed, som 

man måtte bruge, hvis man øn-

skede det.       

   Randi trak 

sangene Der 

Kommer Altid En 

Sporvogn... med 

Ove Sprogø og 

Dirch Passer til 

Soko og Walking 

on Sunshine 

med Katrina & 

The Waves til 

Nanna – den sid-

ste sang til megen brok og klagen 

fra Randis side, og det på trods af 

at det var en af de sange, 

hun selv havde valgt skulle 

være med i improvisations-

klassen! 

   Trods Randis brokkeri vi-

ste det sig dog, at det vist 

alligevel ikke var den værste 

sang at optræde til. I hvert 

fald dansede Nanna nok så 

smukt til den og endte på en 

flot 3. plads! Soko gjorde 

det også godt og fik en vel-

fortjent 4. plads. 

   Randi og jeg vil gerne tak-

ke vores søde hjælpere – 

Betina, Carina, Søs og Aina 

– for deres indsats. Uden deres 

hjælp havde arrangementet ikke 

været lige så velkørende. 

   Hvis vi gentager succesen næ-

ste år, håber 

vi, at flere 

DAF’ere har 

lyst til at kigge 

forbi som til-

skuere. Det er 

dog ikke sik-

kert at vi tør 

gøre det igen 

– efter to år 

med godt vejr 

stoler vi ikke 

helt på, at vejrguderne vil vel-

signe os endnu en gang! 

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. 
 

Læs mere på www.dogdancing.dk 

Randi og Soko improviserer. 



 

Dansehunde i DAF 
For andet år i træk åbnede DAF 

dørene for dansende hunde i 
aprilsolen. Der blev optrådt 

med programmer, der fortolke-
de alt fra Avatar og Phantom of 

the Opera til Michael Jackson 
og Ghostbusters. 

 
Af Sonja Ordell Johannessen 

 

Den 10. april var DAF fyldt med 

hunde, der twistede, bakkede, gik 

på bagben og sprang over førernes 

arme og ben. Vi – Randi og Sonja 

– fortsatte traditionen fra sidste år 

med at afholde dogdancingkon-

kurrence i klubben. 

  Ligesom sidste år var vi heldige 

med vejret, hvilket bidrog til den 

gode stemning. Alle deltagerne 

var enige om, at DAF er en utro-

lig hyggelig klub. Og hvordan 

kan man også synes andet, når 

man sidder en hel dag udenfor i 

grønne omgivelser? 

   Randi og jeg stillede begge 

selv op med vores hunde. Tyson 

og jeg stillede op i Freestyle 

klasse 2 med et piratprogram 

til Det sorte tegn fra Sebasti-

ans musical Skatteøen (se 

faktaboks for forklaring af de 

to discipliner inden for dog-

dancing). Tyson dansede 

r***n ud af pelsen, og vi 

vandt klassen. 

   Randi har holdt en lille 

pause fra at træne dogdan-

cing, så kun stillede ikke op i 

nogle af de officielle klasser. 

Til gengæld stillede hun op 

med både Nanna og Soko i 

improvisationsklassen. Im-

provisationsklassen var Randi 

og mits eget påfund. Vi hav-

de udvalgt 15 sange, og på 

selve dagen trak deltagerne i  
     18 Tyson gav den gas i vores piratprogram... 

 

ken vej jeg skal gå (Petrine og 

jeg løber ikke!). Imens gør Petri-

ne klar udenfor banen, det er 

strengt forbudt at have hunden 

med til banegennemgang. Petri-

ne er ikke tilfreds og skriger som 

en stukket gris. De øvrige delta-

gere kigget forskrækket, de fle-

ste har meget velopdragne hun-

de, som pænt sidder og venter 

på at løbe. Men ingen sure miner 

over min knap så velopdragne 

hund. 

   SÅ – de små hunde starter, 

vores navne bliver råbt op, vi går 

ind i ringen, jeg tager snoren af 

Petrine... som spurter lykkeligt 

rundt i cirkler. Jeg tager det helt 

roligt, tiden starter først, når hun 

veninden i klapvognen (havde 

glemt en stol til hende), Petrine 

og jeg under tæppet, for at Petri-

ne kan falde lidt til ro. DAF’s ene 

repræsentant til stævnet gør ind-

tryk! Alle andre har telt med og 

ser mere velorganiserede ud, så 

der er mange henne og spørge, 

om det er vores første konkur-

rence, og om vi ved, hvordan det 

foregår. 

   Tiden nærmer sig. Der er ba-

negennemgang, jeg skal ind og 

lære, hvilken rækkefølge forhin-

dringerne skal tages. De dygtige 

løber rundt, nogle opmuntrer 

endda den hund, de forestiller 

sig at løbe med. Jeg nøjes med 

at gå lidt rundt, overvejer hvil-
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Mon sportsklipningen giver Petrine ekstra fart over springet? 

Fortsættes på næste side 



 

springer over første forhindring, 

så om lidt kan vi starte vores 

løb. Nej, Petrine vælger at tage 

første spring den forkerte vej. Vi 

er diskvalificeret efter nul forhin-

dringer, ny personlig rekord! Vi 

må dog gerne løbe videre, selv-

om vi er disket, så Petrine får 

taget lidt forhindringer. Jeg flag-

rer formålsløst med armene, det 

er slet ikke så nemt, som det ser 

ud. 

 

Løbet er overstået, Petrine er 

lykkelig og klar på narrestreger – 

så vi går en lille tur bagved. Det 

er vigtigt at tisse og snifle mel-

lem løbene. 

   Det bliver en kort pause, vi 

skal straks løbe for anden gang 

på den anden bane. Petrine star-

ter med en spurt, så beslutter 

hun, at det er for kedeligt; det 

skal jo være en succes, så vi ta-

ger lige yndlingsforhindringen og 

spurter mod slut-forhindringen, 

hvor Petrine dog spurter direkte 

ind i et spring. Vores kontakt er 

bare alt for god til, at hun ser sig 

for.  

   Ved udgangen står en dame 

klar: ”Kunne du ikke tænke dig 

en papillon mere, jeg har en 3-

årig kastreret han til omplace-

Nul forhindringer - Fortsat 

ring… og HAN kan altså alle forhin-

dringerne.” Hmm, det kan Petrine 

jo også, hun bliver bare lidt over-

vældet til stævnerne. Men det var 

da et tilbud, jeg ville have sagt ja 

til, hvis vi havde plads. 

 

Vi slapper lidt af i stolen og ser en, 

der bliver disket endnu hurtigere 

end Petrine: Hunden går to skridt 

ind på banen, sætter sig og tisser, 

så bliver den disket. Ejeren griner 

og går fra banen igen, det var en 

smutter! Godt der er flere løb på 

sådan en dag. 

   Der er en masse boder, og vi får 

købt alt for mange hundeting, mø-

der folk vi kender fra nettet, snak-

ker med andre papillonejere, får 

ros og kritik af Petrines kreative 

Fart på over A’et - jo jo, Petrine kan skam 
sagtens, når hun vil! 

 

Gæt en blanding 

Denne smukke blandingshund indeholder to racer. 

Kan du gætte, hvilke racer der er tale om?  

Hvis du kan, så send dit bud til vippendaf@gmail.com. Vi træk-

ker lod blandt de rigtige svar om en hemmelig præmie.  

Hvis der ikke er nogle, der gætter 

rigtigt, vælger vi den, der er kommet 

tættest på at gætte de rigtige racer. 

Vi skal have dit gæt senest  

onsdag den 15. juni. 
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Når man træner på alternative red-

skaber, skal man være meget op-

mærksom på hundens sikkerhed. For-

søg ikke at få hunden til at hoppe op 

på noget, du ikke er sikker på den 

kan. Vær også opmærksom på glatte 

overflader, som hunden kan glide ned 

fra. Lad ikke hunden springe over fa-

ste ting, og træn ikke slalom på faste 

genstande som fx cykelstativer.  

Man kan også træne masser af hand-

ling og selvkontrol uden redskaber, 

men det er en anden historie. 
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God træning! 

 

Kilder og ideer:  

Agility right from the start, bog af 

Eva Bertilsson og Emelie Johnson 

Vegh. 

www.agilityrightfromthestart.com 

 

Silvia Trkmann, en meget dygtig 

slovensk agilityløber. Hun har 

blandt andet mange gode trick-

videoer:  

www.youtube.com/LolabuLand 

og www.silvia.trkman.net 

Agility uden redskaber - Fortsat 

 

frisure, siger hej 

til dem vi kender 

fra tidligere 

stævner og fin-

der nogle med en 

god kage, kigger 

lidt på udstillings

-hundene, og 

veninden invite-

rer på frokost i 

cafeen. 

 

Der er fire timer til det sidste 

løb. Petrine bliver kørt rundt i 

sin klapvogn for at spare på 

kræfterne, men der sker rig-

tigt meget til sådan et stævne, 

og lille Petrine kører efterhån-

den flad. 

   Endelig tid til sidste løb. Pe-

trine tager et spring, hvorefter 

hun dropper det fis og spurter 

direkte ud til veninden og hop-

per op på skødet af hende! Nu 

er det bare slut, dommeren 

opfordrer mig til at kalde Petri-

ne tilbage, men jeg kender 

hende, mine ambitioner var 

vist lidt for store på hendes 

vegne! Dommeren er meget 

venlig, synes jeg skal prøve 

igen, Petrine tog jo kun et 

spring, men jeg siger nej tak. 

Vi er et par stykker fra DAF, 

der har været til en del stæv-

ner sammen. En er rigtig dyg-

tig og har tit vundet, en er ret 

god, og så er der Petrine, der 

indtil nu konsekvent er blevet 

disket. Men vi har det sjovt, 

bare det at se de andre hunde 

løbe er spændende og lære-

rigt. Så vi håber at møde flere 

DAF’er til stævnerne rundt 

omkring. Jeg plejer at have 

kage med, og den er ret god. 

;-) 
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På DAF’s hjemmeside under  
Træning / Stævner kan du læse 

mere om det at gå til stævner, om 
konkurrencegruppen (som er for 

alle niveauer), og du kan se 
DAF’ernes stævneresultater. 

Sådan - Petrine afslutter banen med et flot spring. 
Måske tog hun ikke banen helt i den rækkefølge, som 
det var meningen, men hun havde det sjovt. 



 

Pre-agility - hvorfor nu det? 

Der er en kasse under den ene ende af den lille vip-
pe, så den australske terrier Luka kun lige får fornem-

melsen  af at gå på noget, der bevæger sig. 

Af Randi Gregersen 

 

Vi har som forsøg i dette forår la-

vet et hold, som skal træne alt det 

udenom den egentlige redskabs-

indlæring. Det er tanken, at der på 

dette hold kan gå unge hunde, 

hvis krop endnu ikke er udvokset 

nok til at kunne springe høje 

spring eller løbe et højt A-bræt. 

Grunden til, at vi forsøger os med 

sådan et hold, er, at vi har erfa-

ring for, at både trænere og ejere 

hurtigt får meget fokus på red-

skabsindlæringen. Man vil rigtig 

gerne ud og løbe agility så hurtigt 

som muligt.  

   Det kan desværre resultere i, 

at vi tilsidesætter al den træ-

ning, der også er vigtig for at 

kunne løbe agility, men som ikke 

lige har med redskaberne at gø-

re. Det er bl.a. selvkontrol, ind-

kald og kontakt på banen mel-

lem hund og fører. 

   Man kommer også lettere til at 

gå for hurtigt hen over red-

skabsindlæringen, hvis man har 

for travlt og for meget fokus på 

at løbe. Det betaler sig at gøre 

noget ud af at lære hunden at 

være sikker på fx vippen og fel-

terne. Så slipper man forhåbent-

lig for at reparere på et senere 

tidspunkt. 

   De første træningsgange på 

pre-agility lavede vi øvelser, 

hvor hundene var i snor det me-

ste af tiden. Det har givet en 

helt anden ro på holdet, end der 

plejer at være på sandkassehol-

dene. Selv nu, hvor hundene be-

gynder at få snorene af, er der 

forholdsvist roligt og få ustyrlige 

hunde. 

   Vi bruger tid på at lære hun-

dene og førerne tricks. Det lærer 

både hunde og ejere, hvordan  

Pre-agilityholdet er så småt begyndt på redskabsindlæring.  Her 
skal aussien Messi selvstændigt tage fire slalompinde med buer. 

 

laves af en ikke for 

glat plade, der 

passer i hundens 

størrelse, evt. med 

nogle lister under, 

der kan holde på 

en bold. Hvis hun-

den ikke har prø-

vet det før, kan 

man lægge et par 

sammenrullede 

sokker, en bamse 

eller lignende unde brættet. Senere 

kan man bruge en tennisbold eller 

anden mindre bold.  Hunden skal fri-

villigt gå op på brættet og bevæge sig 

rundt, så det vipper.  

 

* Man kan træne posen vha. en spise-

bordsstol med et stykke stof over. 

Start med at lære hunden at gå under 

stolen og put derefter stoffet ud over 

lidt efter lidt. 

 

* Vippenedslag kan trænes med en 

planke, som ligger over et rør, en tyk 

pind eller anden rund genstand. Plan-

ken skal være 2-3 meter og placeres 

så den en ene ende hviler på jorden, 

mens den anden er 5-10 cm over. Stil 

dig med hunden foran planken, og 

idet den putter en pote på planken, og 

planken rammer jorden, belønnes 

hunden.  

 

* Larm-træning. Nogle hunde er 

lydfølsomme og bryder sig ikke om 

redskaber, der giver lyd fra sig (hjul, 

vippe). Man kan lære hunden at 

lave larm og at synes, at det er 

sjovt. Start med at få hunden til at 

vælte ting, der kun larmer lidt, fx en 

bog. Når hunden kan det, kan man 

fortsætte med at lade den vælte 

nogle skåle stablet ovenpå hinan-

den og senere metalskåle på et fli-

segulv. Beløn hunden, når larmen 

lyder. 

 

*Slalom kan enten trænes vha. 

kæmpe mikadopinde, eller man kan 

købe slalomspyd i klubben for 30 

kr./stk. 

Fortsættes på næste side 
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Disse øvelser er ikke direkte agility-

relaterede, men jeg mener dog, at der 

er en sammenhæng. Jo mere sikker 

hunden føler sig ved at gå på forskel-

lige overflader, og jo mere trænet 

dens krop og hjerne er i at bevæge 

sig i tre dimensioner, jo bedre må den 

også være til at bevæge sig rundt på 

agilityredskaberne. 

 

Der er også flere redskabselemen-

ter, der kan trænes hjemme, uden at 

man har fuldt udstyret agilitybane. 

 

* Man kan træne felter på en trappe, 

kasse eller lignende, der passer i 

størrelse til hunden. Hunden skal stå 
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med bagbenene oppe og forpoterne 

i jorden, og den skal kunne indtage 

denne position uafhængigt af føre-

rens position og blive der, indtil den 

får sit frigivelsesord. Samtidig med 

at man træner det at bliver på feltet, 

får man trænet hundens krop til at 

indtage og holde den position. Det 

er hårdt for hunden at bremse op 

fra fuld fart og stå helt stille, især på 

A-brættet. 

 

* Det er let at lave et vippebræt, 

hvorpå hunden kan træne det at gå 

på noget, der bevæger sig. Det er 

ofte den del af vippen, som hunden 

synes er ubehagelig. Et vippebræt  

 

Agility uden redskaber - Fortsat 

 

de træner bedst muligt, og det gi-

ver hundene en bedre kropsbe-

vidsthed.  

   Vi har bl.a. trænet elefantøvel-

sen, bakke, slalom mellem benene 

og at snurre rundt om 

sig selv.  

   Vi bruger også tid på 

at træne hundenes 

selvkontrol. Hunden 

skal blive siddende, 

selv om vi forsøger at 

lokke dem med væk 

med en godbid. Hvis hunden ikke 

gør det, er konsekvensen, at god-

bidden forsvinder, og hunden bli-

ver vist tilbage. En anden selv-

kontrolsøvelse, som vi 

så småt er begyndt at 

træne, er at være stil-

le, mens man er bun-

det af. 

   Derudover har vi ud-

sat hundene for en 

masse mærkelige gen-

stande, de skal gå på: 

En luftmadras, pap, 

liggeunderlag, boble-

plast, henover stiger 

mm. Det gør vi for at 

forberede hundene på, 

at de skal gå på red-

skaberne, og at de ikke 

behøver at være bange 

for forskellige overflader eller 

ting, der bevæger sig lidt. 

   De sidste gange er vi også be-

gyndt med lidt egentlig red-

skabsindlæring. Vi har trænet på 

vippebræt, vippe-

nedslag, felter, at gå 

i højder, spring, 

fremadsendelse, 

tunnel, pose og sla-

lom. 

   Jeg er overbevist 

om, at dette er ve-

jen frem, og at den tid, vi bruger 

ekstra på at lære tingene grun-

digt og roligt fra starten, er rig-

tig godt givet ud i det lange løb. 
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Pre-agilityholdet er så småt begyndt på redskabsindlæring.  Her 
skal aussien Messi selvstændigt tage fire slalompinde med buer. 

”Jeg er overbevist 

om, at den ekstra 

tid er rigtig godt 

givet ud i det  

lange løb.” 



 

Agilitytræning uden redskaber -  
1. del 

I denne første del af artiklen Agili-

tytræning uden redskaber giver 

Randi tips til, hvordan du kan træ-

ne kropskontrol og redskabsele-

menter med din hund. I næste ud-

gave af Vippen bringer vi næste del 

af artiklen, som handler om gode 

tricks at lære din hund. 

 

Af Randi Gregersen 

 

Agility består af flere ele-

menter: Samarbejde mel-

lem hund og fører, red-

skabsindlæring, krops-

kontrol og selvkontrol for 

hunden og handling af 

hunden. 

   Af disse kan alt med 

undtagelse af den egentlige red-

skabsindlæring trænes hjemme.  

Da der kun er træning en enkelt gang 

om ugen, og en stor del af træningsti-

den bruges på forklaringer og instruk-

tion af hundeejeren og træning i 

handling, er det meget begrænset, 

hvor meget effektiv træningstid der 

bruges på hundens redskabsindlæ-

ring.  

   Den mest optimale redskabsindlæ-

ring for hunden ville være, hvis alle 
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kursister brugte 10-15 minutter på 

redskabsindlæring hver dag. Det er 

imidlertid en anelse svært, da det er 

de færreste af os, der har en agility-

bane i baghaven. 

   Selv om man ikke ejer sin egen 

agilitybane, er der alligevel meget, 

man kan træne hjemme for at opti-

mere hundens redskabsindlæring 

på banen. Mange hunde vil have 

stor glæde af at lære 

en større kropsbe-

vidsthed. Dette kan 

gøres med øvelser 

uden redskaber, eller 

med ting man i forve-

jen har hjemme eller 

møder på den dagli-

ge gåtur. Desuden 

kan man bruge forskellige ting, der 

minder om rigtige redskaber til at 

træne fx nedgange på balance, sla-

lom, vippeelementer mm. 

Parkour for hunde 

Ud over tricks man kan lave hjem-

me i stuen, kan man også træne 

det at gå på forskellige underlag, 

styrke og balance på ting, man mø-

det på gåturen. 

”Selvom man ikke ejer 

sin egen agilitybane, 

er der alligevel 

meget, man kan 

træne hjemme.” 

 

Når jeg går tur med hundene, 

træner vi på det by-udstyr vi kom-

mer forbi. Både hundene og jeg 

synes, at det er sjovt. Når jeg luf-

ter hunde på steder, hvor de kan 

løbe løs, hopper de op på alver-

dens forskellige ting og kigger på 

mig for at se, om ikke jeg kom-

mer med en godbid til dem.  

 

Vi træner at: 

* Hundene skal op på store sten, 

betonklodser, bænke, plastdim-

ser og hvad vi ellers kommer for-

bi, som er ufarligt at hoppe op på. 

 

* Hvis de ting, de kan gå på, er 

store nok til det, kan de lave 

tricks på dem, fx sit, dæk, snurre 

rundt om sig selv, bukke, stå på 

bagben, gribe godbidder, og hvad 

de ellers kan. Aflange ting som 

træstammer kan de bare gå 

ovenpå. 

 

* Hvis vi finder et sted med man-

ge store sten eller træstammer, 

skal de søge godbidder på og 

imellem stenene.  

 

* Søge bløde godbidder i barken 

og på grene af træer, så de må 

stå på bagben og strække sig. 

Hvis vi kommer til en væltet træ-

stamme, kan jeg også finde på 

at gemme godbidder på undersi-

den af træstammerne. 

 

* Et bestemt sted hvor der er 

betonklodser der står med rela-

tivt kort afstand med ude i van-

det, skal vi ud og stå på forskelli-

ge klodser. Dette er meget svært 

for mine hunde, som begge ha-

der vand. Jeg forestiller mig, at 

det svarer til, at jeg skulle gå på 

line over en sump fyldt med kro-

kodiller. 
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Fortsættes på næste side 


