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FORSIDEN: 

 
Cava 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 

25 60 78 10 

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 Carina Asmussen 
coroola@hotmail.com 

53 37 87 37 

Trænerføl Naja Mathiasen 
najamathiasen@hotmail.com 

31 95 19 95 

Trænerføl Stine Haugsted 
haugsted@hotmail.com  

27 37 28 77 
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Træningen kører t.o.m. uge 25. 
 

 Øvet hold: 
Holdet træner mandag fra kl. 18:30 til 20:00 

 Begynder (hold 1) 
Holdet træner tirsdag fra kl. 17:30 til 18:45 

 Begynder (hold 2) 
Holdet træner tirsdag fra kl. 19:00 til 20:15 

 Let øvet 
Holdet træner onsdag fra kl. 18:30 til 20:00 

 Sandkasse (hold 1) 
Holdet træner torsdag fra kl. 17:30 til 18:45 

 Sandkasse (hold 2) 
Holdet træner torsdag fra kl. 19:00 til 20:15. 

 

 

Agilitytræningen starter igen i august 

 

Træningstider forår 2012 

 

Dette nummer… 
 

Vi har alle sammen forskellige ud-

fordringer, når vi løber agility. 

 

Nogle har hunde, der virker naturligt 

motiverede for at løbe en agilityba-

ne i fuld fart. Andre skal knokle for 

at få hunden til at interessere sig for 

at tage forhindringerne i et højere 

tempo end luntetrav. 

 

Nogle har en naturlig fornemmelse 

for at bruge deres kropssprog til at 

guide hunden rundt på banen og for 

selv at få placeret sig rigtigt. Andre 

skal arbejde for at gøre de rigtige 

bevægelser og få vendt kroppen i 

den rigtige retning. 

 

I dette nummer fortæller to af klub-

bens medlemmer om de udfordrin-

ger, de personligt har stået overfor i 

agilitytræningen. 

 

Aina, der er trænerføl, fortæller om, 

hvordan det er at løbe agility, når 

man har muskelsvind og sidder i 

minicrosser. 

 

Søs, der er træner og klubbens se-

kretær, fortæller om sine to meget 

forskellige agilityhunde: Hendes tidli-

gere hund, en aussie, der elskede at 

træne, men til gengæld havde så me-

get fremdrift, at hun nogle gange fik 

taget lidt flere forhindringer, end hun 

skulle. Og hendes nuværende hund, 

en löwchen, der nogle gange kan 

være svær at motivere, men som til 

gengæld er lettere at handle på 

kringlede baner. 

 

Det gælder om, at vi hver især finder 

ud af, hvilke stærke og mindre stær-

ke sider vi og vores hund har – og så 

arbejde med dette. 

 

God arbejdslyst!  

 

Sonja Ordell Johannessen 

 
Inde i bladet fortæller Aina om, hvordan 

det er at løbe agility i minicrosser. 
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Formanden har ordet 

Så er det blevet forår, vi har holdt ge-

neralforsamling og fået ny bestyrelse, 

og træningen er begyndt igen. 

 

Først et stort velkommen til de nye 

kursister på pre-agility, til vores nye 

bestyrelsesmedlem Lene og til vores 

nye trænerføl Naja og Anne. 

 

De af jer, der har set 

klubbens regnskab, 

som blev sendt ud 

sammen med indby-

delsen til generalfor-

samlingen, ved, at 

vores økonomi ikke 

er rigtig god. 

 

Vi kom ud af 2011 

med et mindre underskud. I 2011 har 

den største post været uddannelse af 

nye trænere, hvilket er en nødvendig 

post, hvis vi skal bestå som klub. Vo-

res trænere arbejder frivilligt kun for 

nogle få ’frynsegoder’, og vi kan ikke 

binde dem for livstid, så ind imellem 

er der nogle, der ønsker at holde op. 

 

Oven i vores underskud for 2011 har 

vi en masse udgifter foran os: Repa-

ration af redskaber, udbedring af ska-
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der efter hærværk, reparation og 

vedligeholdelse af hus og hegn.  

 

Desværre kan hverken vores forsik-

ring eller vores udlejer 

(Københavns kommune) hjælpe 

med at betale det, så vi må selv 

finde penge et sted. 

 

Derfor har vi sat 

kontingentet op fra 

næste år, vi forsø-

ger os med et vel-

gørenheds-

arrangement i ef-

teråret i form af en 

prøve i rally-

lydighed og vi for-

søger at søge le-

gatpenge til et nyt hegn. 

 

Hvis I har gode ideer til, hvordan vi 

kan få repareret hus/hegn på en 

relativt billig måde eller har ideer til 

finansiering, er I meget velkomne til 

at komme med jeres forslag til mig 

på mail (randigregers@gmail.com) 

eller telefon 60 897 697.  

 

Venlig hilsen Randi 

 

Klubben fattes penge. 

Alle gode ideer til, 

hvordan vi kan få repa-

reret hus/hegn på en 

relativt billig måde, er 

velkomne! 

 

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
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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. 

Midsommer Cup i  

Roskilde d. 2. juni 2012 

Inkl. Debutantklasse! 

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

Husk at du kan læse mere om DAF’s trænere, bestyrelse, aktiviteter og me-get mere på klubbens hjemmeside: www.agility-kbh.dk 

Har du lyst til at give en ekstra 
hånd med i klubben -  f.eks. I aktivi-
tetsudvalget eller sponsorudvalget? 

Så kontakt bestyrelsen. 
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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 – eller hvis du gæt-

ter på en eller to racer, der minder om 

dem, som hunden er blandet af. 

Send dit bud til  

vippendaf@gmail.com. 

Vi skal have dit gæt senest 

søndag den 10. juni. 

Vinderen af sidste nummers 

”Gæt en blanding” blev Naja fra 

Øvet hold. Hun gættede på, at 

hunden var en blanding af en 

australian shepard (aussie) og 

hovawart. Det var ikke helt rigtigt 

– det rigtige svar var aussie og 

border collie. Men Najas svar 

kom tættest på, så derfor vandt 

hun konkurrencen.  

http://www.dgi.dk/201018035012


 

Det med at dyrke agility på mini-

crosser var egentlig ikke noget, jeg 

havde betænkeligheder ved. Det 

lille kendskab, jeg havde til sporten, 

var, at det var et forhindringsløb, 

hvor hunden løber og har det sjovt, 

og man får styrket forholdet mellem 

ejer og hund. 

 

Jeg havde egentlig tænkt på det 

med min gamle hund, men jeg arve-

de hende, da hun var tre år, og den-

gang troede jeg, at hun så ville væ-

re for gammel til at starte. Det ved 

jeg nu slet ikke er tilfældet. Da jeg 

fik Lumi i 2008, havde jeg stadig 

agility i tankerne, og da Sonja 

(træner i klubben og ejer af Tyson) 

sagde, at nu var der åbent for tilmel-

ding i DAF KBH, og hun selv havde 

tilmeldt sig, så vupti – så var jeg 

også på. 

 

Ekstra udfordringer 

Randi var træner på holdet, og hun 

kiggede ikke engang en ekstra gang 

på mig, da jeg kom på min minicros-

ser. Det var super dejligt ikke at bli-

ve mødt med skepsis, men med en 

åbenhed, som udstrålede, at dette 

skulle vi nok greje i samarbejde. 

 

I starten havde jeg min daværende 

kæreste eller far med, da jeg tænk-

te, det måske var svært at lære Lu-

mi forhindringerne, hvis ikke jeg 

kunne komme tæt nok på med mini-

crosseren. Men ret hurtigt overtog 

jeg selv, da det gik ret fint, og Randi 

var god til at støtte og rådgive os 

Agility på tre hjul 

Af AIna Boss Budde 

Tv: I starten måtte Aina have hjælp til at lære Lumi forhindringerne. 
Th: I dag tager Lumi dem selvstændigt, når Aina dirigerer hende rundt på banen. 
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hvis hun gider spise mine godbidder 

eller løbe efter en bold. 

 

Fysiske udfordringer 

Udover at hundens mentalitet er 

meget forskellige hos en stor hyrde-

hund og hos en lille selskabshund, 

så stiller den fysiske ud-

formning også mange nye 

udfordringer. En stor del af 

min træning med Maggie 

foregår siddende, hun er 

jo så lille, at jeg let kom-

mer til at læne mig ind 

over hende og presse 

hende, når vi træner, så 

meget indlæring foregår 

på knæ eller hug. 

 

Desuden er handlingen af 

den lille hund anderledes, 

med en stor hurtig hund 

bliver det naturligt vigtigt 

at den kan arbejde selv-

stændigt fremad, for man 

kan simpelthen ikke følge 

med den. Med den lille 

hund, som man lettere kan løbe op, 

bliver det let noget, man glemmer at 

træne. Det er desværre sket lidt 

med Maggie, hun søger ikke selv-

stændigt langt væk fra mig, og hun 

kan ikke dirigeres på afstand, så det 

skal vi arbejde meget med. Til gen-

gæld er hun, når hun gider, lettere 

at handle i skarpe vendinger og 

kringlede baner, da hendes omdrej-

ningspunkt er meget mindre end aus-

siens. 

Det er ikke svært at afgøre, hvilken 

hund jeg ville vælge på en agilityba-

ne, og jeg glæder mig til engang igen 

at være aussieejer. Men når det er 

sagt, så nyder jeg alt det, jeg lærer af 

at træne med Maggie, ikke mindst i 

forhold til motivering, problemløsning 

og tålmodighed.  Og så er jeg sikker 

på, at hun en dag nok skal blive en 

ligeså dygtig agilityhund, som hun er 

familiehund.  

Maggie er skam også dygtig til agility…  
når hun altså gider! 
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To meget forskellige agilityhunde 
- Fortsat 

ikke. Når vi løber agility er det mere 

på Maggies præmisser end på mi-

ne. Vi løber kun, hvis der ikke er for 

mange hunde på banen, hvis det 

ikke er for varmt, hvis godbidderne 

er af en ordentlig kvalitet, og hvis 

det i øvrigt passer Maggie. Man kan 

aldrig vide, hvilken dag hun har, og 

om hun har tænkt sig at styrte af 

sted eller sidde stille og nyde dufte-

ne ved startspringet. 

 

Det er meget mærkeligt for mig… 

Træningen skal foregå helt anderle-

des. Nogle dage kan vi træne en 

masse, andre dage er jeg heldig, 

Fra hyrde- til selskabs-

hund 

Desværre var kombinatio-

nen af aktiv agilityhund og 

de små børn, der kom til 

med tiden, ikke en god 

kombi. Jeg valgte derfor at 

finde et nyt hjem til min 

skønne hund, hvilket hel-

digvis gik rigtig nemt. Hun 

stortrives nu i Danmarks 

skove og løber stadig lidt 

agility.  

 

Men hvad gør man så? 

Man køber sig en lille, bør-

nevenlig hund, der måske 

har lidt længere ben end alle de an-

dre små tæppetissere, og så satser 

man på at kunne løbe agility og hol-

de familiehund samtidig. Det sidste 

går rigtig godt. Maggie er en fin fa-

miliehund, der nyder at være sam-

men med ungerne og gerne slapper 

af i sofaen en hel dag. 

 

Anderledes træning 

Det med agilityen er straks lidt svæ-

rere. Jeg forstår nu, hvad det i virke-

ligheden var, der gjorde min Aussie 

fantastisk. Det var hendes ivrighed 

og utrættelighed. Hun kunne løbe 

den samme bane eller det samme 

modul 100 gange i træk uden at 

sænke farten eller stille spørgsmåls-

tegn ved hvorfor… Det kan Maggie 

Maggie er den perfekte familiehund. Hun elsker 
børn og vil gerne være med i alle familiens 
aktiviteter. Her kører Søs’ ene datter hende 

rundt i sin legevogn. 

 

Det er klart, at jeg har lidt andre ud-

fordringer på banen, da crosseren 

fylder mere især ved vendinger, og 

det kræver helt sikkert mere af Lu-

mi. Jeg har spee-

deren i højre 

hånd, så jeg hav-

de problemer 

med at handle 

hende på den 

side, hvilket nogle 

baner kræver. I 

samråd med Søs 

(sekretær og træ-

ner i klubben og 

ejer af Maggie) 

fandt vi ud af, jeg skulle prøve med 

en targetstick, og det fungerer virke-

lig godt. Det gør også, at jeg oftere 

kursister – og komme med løsnin-

ger til mig. 

 

Dog var indlæring af slalom et pro-

blem, da jeg ikke 

kunne kaste godbid-

den hurtigt og præ-

cist nok, så den har 

altid været et hæn-

geparti for os. Så 

trådte Sonja til her i 

foråret og har lært 

Lumi det, hvilket er 

super fantastisk. Nu 

skal slalommen bare 

forstærkes med mas-

ser af træning, men det er allerede 

blevet virkelig godt. 
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Fortsættes på næste side 

Tv: I starten måtte Aina have hjælp til at lære Lumi forhindringerne. 
Th: I dag tager Lumi dem selvstændigt, når Aina dirigerer hende rundt på banen. 
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”Jeg har lidt andre udfor-

dringer på banen, da 

crosseren fylder mere 

især ved vendinger, og 

det kræver helt sikkert 

mere af Lumi.” 



 

kan have begge hænder 

på styret og derved kan 

dreje skarpere, da det 

kan være svært med én 

hånd. 

 

Nu har Lumi og jeg dyrket 

agility i tre år, og vi elsker 

det mere og mere. Lumi 

er virkelig god til at holde 

øje med mig og følge tar-

getsticken. I øjeblikket 

arbejder vi bl.a. med at få lidt mere 

afstand, så jeg kan spare tid og 

undgå at komme ud i skarpe venin-

der eller skulle bakke. 

 

Agility på tre hjul - Fortsat 

Hyggelige og lærerige stævner 

Lumi og jeg er en del af konkurrence-

gruppen og elsker at tage til stævner. 

Vores løb ender sådan set altid med 

disk, undtagen 

et par enkelte 

tilfælde, men vi 

rykker os fra 

gang til gang og 

har en fest ud af 

det. Og det er 

det vigtigste! 

 

Ved banegen-

nemgang bliver 

jeg udfordret i at 

tænke både lo-

gisk, men også 

mange gange 

alternativt. Jeg 

skal for vidt mu-

ligt undgå at blive 

”fanget”, hvor jeg 

Til Midsommer Cup 2011, hvor Aina og Lumi 
blev nr. 2 på Fart & Teknik-banen. 

Klubmesterskab i DAF 2010. Aina og Lumi vandt titlen som 
klubmestre blandt de små  hunde i begynderklasse. 
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To meget forskellige agilityhunde 

Fortsættes på næste side 

Der er for mig at se stor forskel 

på at løbe agility med en stor hyr-

dehund og en lille selskabshund. 

Men begge hunde kan man lære 

en masse af, og udfordringen er 

bare at finde ud af, hvordan man 

får det bedste samarbejde med 

den enkelte hund. 

 

Af Søs Bjerrum 

 

Da jeg første gang prøvede at løbe 

agility, var jeg 12 år. Jeg havde en 

stor bamse af en border collie, der 

gøede mere, end den løb. Men min 

vilje var stålsat, og da det første 

klubmesterskab var i hus, var jeg 
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bidt af sporten. 

 

Med ambitionerne kom også drøm-

men om en endnu bedre hund. Og 

så fik jeg mig en aussie… Den skul-

le bare blive god, og det blev den… 

Og hold nu op hvor er det sjovt at 

træne agility, når det bare glider, og 

hunden brænder for det. Vi havde 

mange gode timer på agilitybanen, 

dog blev det ikke til så mange præ-

mier, da vi ofte fik taget lidt for man-

ge forhindringer og i særdeleshed 

tunneler, når vi var til konkurrence. 

Men skidt nu pyt med det, vi havde 

det sjovt.  

 

Aussien Nhala var en ægte agilitystjerne… selvom hun og Søs ikke altid var enige om, hvilken ræk-
kefølge forhindringerne skulle tages i, når de løb stævner. 
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en form for 

stop-signal. 

Samtidig gi-

ver det ikke 

hunden no-

gen informati-

on om, hvor 

den skal hen. 

 

* Tænk over, 

hvor du pla-

cerer din be-

lønning. Også når du belønner, skal 

du følge princippet om altid at bruge 

den arm, der er tættest på hunden. 

Dvs. at hvis du kaster et stykke lege-

tøj, skal du kaste med den arm, du i 

den pågældende situation dirigerer 

hunden med (dvs. handlingsarmen). 

Hvis du giver den en godbid, skal du 

ligeledes bruge handlingsarmen. 

Vend ikke front mod hunden, når du 

belønner, men bliv stående med si-

den til den, som om I skal løbe videre 

i samme retning. Det er med til at læ-

re hunden altid at blive på samme 

side af dig, indtil du evt. laver et 

kryds. 

 

 

Hvis hunden laver fejl på banen, er 

det næsten altid pga. os førere. Vi 

skylder hunden at være klare i vores 

signaler til den, så den har de bedste 

forudsætninger for at løbe banen 

korrekt. 

 

Jeg håber, at ovenstående princip-

per kan være inspiration til, hvordan 

I kan handle jeres hund.  

Inspiration 

 

Gregg Derret: 

Great Dog, Shame About the Han-

dler! (dvd) 

 

Susan Garret: 

Success with One Jump (dvd) 

 

Eva Bertilsson & Emelie Johnson 

Vegh: 

Agility Right From The Start (bog)  

Få styr på 
handlingen - 
Fortsat 

 

bliver nødt til at bakke, da det 

tager for lang tid. Derudover kan 

jeg ofte ikke ”spærre” for en fæl-

de - i form af en forhindring, som 

lokker, men som ikke er den, 

hunden skal tage - så derfor skal 

jeg være hurtig til at få Lumis op-

mærksomhed. 

 

Hvis jeg bliver i tvivl om, hvad der 

bedst kan betale sig, er der altid 

en af de andre fra klubben, som 

lige kan tages med på råd og en-

ten kan komme med nye ideer 

eller bekræfte mig i mine tanker 

om, hvad der er smartest. 

 

Der er ingen tvivl om, at jeg lærer 

for hver gang, 

og selvom jeg 

kan blive frustre-

ret over snæver 

plads og max. 

banetid, så er 

det også en 

spændende ud-

fordring at skulle 

tænke anderle-

des og være lidt 

kreativ nogle 

gange. 

 

Lumi elsker at 

være af sted 

med hundeven-

nerne og drøner 

rundt på banen, 

som var hun i himlen. Det er det 

fantastiske ved at dyrke denne 

sportsgren. Og så hygger vi 

mennesker os også med hinan-

den og husker altid at medbrin-

ger kage, pølsehorn, sodavand 

og meget andet. Man skal jo nø-

digt glemme hyggen. 

 

Jeg håber helt sikkert, at flere 

handicappede får øjnene op for 

denne skønne sportsgren. 

 

Da det er hunden, som skal gen-

nem forhindringerne, kan det 

være lige meget om ejeren 

handler fra to ben eller 3-4 hjul.  
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Konkurrencegruppen 

Aina og Lumi er med i DAF’s konkurrencegruppe - en 

gruppe på tværs af holdene, som man kan melde sig 

til, hvis man har lyst til at deltage i agilitystævner. 

 

Konkurrencegruppen mødes nogle gange i løbet af 

sæsonen og selvtræner udover den normale træning. 

 

Konkurrencegruppen har en Facebook-gruppe. hvor al 

kommunikation omkring selvtræningsgange, tilmel-

ding til stævner osv. Foregår. Her kan man også stille 

spørgsmål, hvis man ikke har været til stævner før. 

 

Hvis du gerne vil være med i konkurrencegruppen, kan 

du sende en mail til najamathiasen@hotmail.com.  



 

Et vuf fra en kursist 

Hvor lang tid har I gået til agility? 

To år 

 

Hvilket hold går I på? 

Let øvet 

 

Hvorfor startede I til agility? 

Jeg ville gerne give Perle nogle udfor-

dringer og lave noget, som kunne 

styrke vores arbejde. Og som også 

kunne gøre vores forhold endnu tæt-

tere. 

 

Hvad får I ud af at gå til agility? 

Rigtigt meget!! Perle giver meget me-
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re opmærksomhed, og når vi går, 

så stopper hun nu ved vejene for at 

se, om jeg går til højre, venstre eller 

lige ud. 

 

Hvilke belønninger bruger du til 

træning? 

Kyllingepølse skåret i stykker 

 

Hvilke ambitioner har du med 

agility? 

At have det sjovt sammen og blive 

bedre. 

 

Jeg har ikke nogen ambitioner med 

at gå til stævner. 

For at få lyst til at 

konkurrere, skal 

jeg føle, at det går 

rigtigt godt - og det 

er ikke hver gang 

jeg føler, at det gør 

det til træning. 

BONUSSPØRGSMÅL 

Hvad er det frækkeste, Perle har gjort? 

Hun har faktisk aldrig ødelagt noget eller 

stjålet noget. Men hvis hun opdager en kat 

eller egern før mig, så er hun faret af sted 

og lytter ikke lige. 

Hundens navn: Perle 

Ejer: Bente 

Race: Dansk/svensk gårdhund 

Alder: 4 år 

 

din retning. Hvis du krydser bag-

ved hunden fra højre til venstre 

side, signalerer du altså, at I skal 

mod venstre. Læg derfor aldrig et 

kryds, når I bare skal løbe ligeud. 

 

* Lav altid svenskervendinger så 

tæt på den følgende forhindring 

som muligt. På den måde undgår 

du at stå i vejen for hunden, og 

med vendingen viser du hunden, 

hvor den skal hen, og hjælper 

den til at skifte retning mere snæ-

vert mellem forhindringerne. 

 

* Lav kun svenskervendinger, når 

de er nødvendige – at lave flere 

end nødvendigt tager tid og giver 

dig en længere løbedistance. 

 

* Løb altid bagkryds i en diago-

nal. Dvs. at hvis du løber på høj-

re side af hunden og vil krydse 

bagved den mellem to spring for 

at komme om på dens venstre 

side, skal du løbe i en lige linje 

fra højre springstøtte på det før-

ste spring til venstre springstøtte 

på det andet spring. Skift hand-

lingsarm idet du krydser bagved 

hunden. 

 

* Vend aldrig front mod hunden 

på banen (naturligvis med undta-

gelse af, når du ganske kortva-

rigt har front mod hunden som 

en del af svenskervendingen). 

Det bremser hunden, da det er 
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ter på Let øvet hold, hvor jeg er træ-

ner. Jeg vil herunder give et kort 

oprids af hans principper. 

 

Greg Derretts handlingsprincip-

per 

Greg Derrett har to mål med sin 

handling: At få føreren rundt på ba-

nen så hurtigt som muligt, og at sik-

re sig, at hunden følger den korteste 

og mest direkte løbelinje. 

 

Følgende basisregler ligger til grund 

for hans handlingssystem: 

 

* Mist aldrig din hund af syne. Du 

skal altid vide, hvor hunden er. Der-

for bruger man heller ikke blind-

kryds (undtagen hvis hunden i tun-

nel eller pose) ifølge dette system. 

Her mister man nem-

lig hunden af syne, og 

det er en risiko for, at 

den løber i en forkert 

retning. 

 

* Brug altid den arm, 

der er tættest på hun-

den, til at vise den, 

hvor den skal hen. 

Når du skifter retning 

(f.eks. laver en sven-

skervending foran 

hunden) skifter du 

derfor også handling-

sarm, fordi du dermed 

Få styr på handlingen - Fortsat 

kommer om på den anden side af 

hunden. 

 

* Sørg altid for selv at vende din krop 

(særligt overkroppens/skuldrenes ret-

ning er vigtige) i den retning, som 

hunden skal løbe, indtil du er sikker 

på, at den er ”låst” på den næste for-

hindring, den skal tage. Først når du 

er sikker på, at hunden tager forhin-

dringen – og det er meget forskelligt 

fra hund til hund, hvornår den låser – 

kan du vende din krop i den retning, I 

derefter skal i. 

 

* Lav altid kun et kryds – dvs. en 

svenskervending eller et bagkryds – 

hvis hunden skal skifte løberetning. 

Krydset er med til at fortælle hunden, 

at I skal i en ny retning, da den følger 
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Hvilken forhin-

dring er Perles 

yndlings? 

Uh, den er svær. 

Hun elsker så 

mange af tingene, 

men tunnelen er 

måske hendes 

yndlings. Den kan 

hun sendes ind i 

fra LANG afstand. 

 

Hvad laver I el-

lers af aktivite-

ter? 

Perle er med min 

mand ude at løbe 

ca. syv km tre gan-

ge om ugen uden 

snor i pænt tempo. 

Det styrker op-

mærksomhed og 

det gode sammen-

hold. 

 

Derudover leger vi med bold og et 

slags madbræt. 

 

Når vi går ture, får vi Perle til at hoppe 

op på ting såsom træstubbe o.l. Og 

så har vi også nogle agilityforhindrin-

ger, vi kan sætte op i haven derhjem-

me. 

 

 

Hvilket bonusspørgsmål skal den 

næste vi spørger have? 

Jeg synes, I skal spørge: ”Hvad gør 

din hund glad?” 

 

Fra hvilket hold skal den næste 

kursist vi spørger være fra? 

Begynderholdet 

 
     11 



 

Sonja Ordell Johannessen 

 

Der findes forskellige ”skoler” og 

systemer inden for handling. Og der 

findes forskellige handlingsmanøv-

rer, man kan bruge til at få hunden 

korrekt og hurtigt gennem banen.  

Nogle af de mest almindelige er: 

 

* Svenskervending (også kaldet for-

kryds eller at tage imod hunden), 

hvor man som fører skifter side for-

an hunden, mens man drejer om sig 

selv, så man hele tiden kan se hun-

den 

 

* Bagkryds, hvor føreren skifter side 

bag ved hunden 

 

* Blind cross/blindkryds, hvor føre-

ren skifter side foran hunden med 

ryggen til den 

 

Forskellige hand-

lingssystemer 

Men hvordan ved 

man så, hvornår 

man skal bruge 

hvilke handlings-

manøvrer? Som 

sagt findes der for-

skellige handlings-

systemer, som gri-

Hjælp din hund - 
få styr på handlingen 

Handling er en af de vigtigste grundsten i det at løbe agility. Først og 

fremmest skal hunden selvfølgelig kunne finde ud af at tage de forskelli-

ge forhindringer korrekt. Men når den først kan det, skal man som fører 

vise den, i hvilken rækkefølge den skal tage forhindringerne, og man 

skal guide den rundt på banen på kortest mulige tid. Det gør man ved 

hjælp af sit kropssprog og ved selv at placere sig rigtigt på banen. Det 

er det, man kalder handling.  

 

til hunden altid betyder det samme i 

lignende situationer. 

 

Det giver en mere sikker hund, fordi 

den ved, at når føreren vender sig 

på en bestemt måde, betyder det 

altid det samme. Den 

skal aldrig gætte eller 

prøve sig frem. Ved 

altid at følge de sam-

me principper, giver 

man altså sin hund 

bedre forudsætninger 

for at forstå, hvad 

man vil have den til. 

 

Jeg løber selv efter 

nogle principper, der er formaliseret 

af den engelske agilityudøver Greg 

Derrett, der bl.a. har vundet sølv og 

bronze til VM i agility. Det er også 

disse principper, jeg underviser ef-

ber handlingen an på lidt 

forskellige måder. Man 

kan derfor ikke sige, at 

der er en rigtig og en for-

kert måde at gøre tingene 

på. 

 

Dog er der nogle måder 

at handle på, der åben-

lyst er smartere end an-

dre. F.eks. er det en god 

idé, at både fører og 

hund tager den kortest 

mulige løbebane, da det jo gælder 

om at komme hurtigt gennem ba-

nen. Derfor er det også smart at 

krydse foran eller bagved hunden, 

så man skifter side, hvis dette giver 

en kortere løbebane eller gør, at 

man bliver bedre pla-

ceret i forhold til vise 

hunden korrekt over 

den næste forhin-

dring. 

 

Vær konsekvent 

Selvom der er for-

skellige måder at 

handle forskellige 

typer udfordringer på 

banen på, mener jeg, at det er vig-

tigt at gøre sig klart, hvorfor man 

vælger at handle, som man gør. 

Kun på den måde kan man være 

konsekvent og sikre, at ens signaler 
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Det er vigtigt, at ens 

signaler til hunden altid 

betyder det samme i 

lignende situationer. 


