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FORSIDEN: 
 

Gimli fra Øvet hold: 
Klubmester i DAF for 

andet år i træk 

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 

Indlæg til næste blad sendes til: 
 

vippendaf@gmail.com 

 

Betina Ginge Hansen 
bginge@hansen.mail.dk 

25 60 78 10 

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 

Sonja  Ordell Johannessen 
sonja_ordell@yahoo.dk 

28 93 52 63 

Trænerføl Aina Boss Budde 
ainabudde@hotmail.com  

26 28 99 25 

Trænerføl Carina Asmussen 
coroola@hotmail.com 

53 37 87 37 

Trænerføl Stine Haugsted 
haugsted@hotmail.com  

27 37 28 77 

Trænerfortegnelse 
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DAF KØBENHAVN 

mailto:k.ehlig@hotmail.dk
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Weekendtræning oktober-november 
Træningen starter i uge 41 og slutter i uge 47. 
 

 Hold 1: 
Holdet træner om søndagen fra kl. 9:00 til 10:15. 

 Sandkasse: 
Holdet træner om søndagen fra kl. 10:30 til 11:45. 

 Hold 2: 
Holdet træner om søndagen fra kl. 12:00 til 13:45. 

Vi holder vinterpause i december måned.  

 

Træningstider efterår 2011 

 

Dette nummer… 
Det begynder at bliver tidligt mørkt, 

og snart er der ikke længere lys nok 

til, at vi kan træne om aftenen. Fra 

midt i oktober går vi over til week-

endtræning, hvor nogle af holdene 

bliver slået sammen. Weekendtræ-

ningen løber til slutningen af no-

vember, og derefter holder vi pause 

fra agilitytræningen indtil foråret. 

 

At der er vinterpause betyder dog 

ikke, at vi ikke kan træne med vores 

hunde. I dette nummer bringer vi 

anden del af Randis artikel om agili-

tytræning uden redskaber, hvor hun 

giver ideer til kropskontroløvelser og 

tricktræning.  

 

Man kan også bruge vinterpau-

sen til andre former for træning. 

I lighed med tidligere år tilbyder 

vi vinteraktivering – nærmere 

information følger senere på sæ-

sonen. 

 

Selv træner jeg udover agility 

også dogdancing med min hund 

Tyson. I sidste weekend af efter-

årsferien afholdes der EM i dog-

dancing i Sorø. Arrangementet er 

åbent for publikum. Det kan du 

læse mere om inde i bladet.  

 

Når vi når til foråret, glæder vi os 

dog nok alle til at komme i gang 

med agilitytræningen igen. Agility 

er sjovt, både når man ”kun” træ-

ner på hold, og når man går til 

stævner. Inde i bladet kan du læ-

se om to af de stævner, som 

DAF’ere har deltaget i i løbet af 

året: Amager Cup og klubmester-

skabet her i DAF.  

 

Sonja Ordell Johannessen 

 
Tyson til årets klubmesterskab 
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Formanden har ordet 

Jeg håber, at alle har haft en god 

sommer og er kommet godt i gang 

med agilitysæsonen. 

 

Agility er en sport, der hele tiden ud-

vikler sig. Det gælder om at være den 

hurtigste fejlfri, og det bliver man ved 

at optimere indlæringsmetoder, hand-

ling mm. 

 

Vi har i DAF ændret 

vores indlæringsme-

toder meget de sid-

ste år. Da jeg starte-

de i klubben med min 

første hund, prøvede 

man at føre hunden 

over balance og A-

bræt i halsbånd og 

snor. Hvis det gik godt, så kunne den 

de forhindringer. I dag indlærer vi fel-

tet først og bevæger os forsigtigt over 

hele forhindringen. Generelt gør vi 

meget ud af at bryde alle forhindringer 

ned til bitte små dele, som hundene 

lærer separat, for så at sætte det 

sammen til en færdig øvelse til sidst. 

Vi arbejder hen imod, at hunden har 

en forståelse for, hvordan forhindrin-

gerne forceres så den ikke er afhæn-

gig af, at føreren er helt tæt på.  
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Vi har koncentreret os meget om at 

optimere indlæring af forhindringer 

de sidste år og er blevet væsentligt 

bedre til den del af agility. Dog 

mangler vi stadig noget, før vi træ-

nere er verdensmestre i handlin-

gen. Vi er desværre i en situation 

hvor få af vores trænere konkurre-

rer i agility. Det gør 

det lidt sværere at 

følge med i, hvad 

der rører sig inden-

for sporten lige nu. 

 

For at vi kan blive 

ved med at udvikle 

os, forsøger vi i 

trænergruppen at 

have et ’fagligt fo-

rum’, hvor vi kan lære af hinanden. 

For også at få noget input udefra 

har vi i en weekend i september 

fået en aftale med Rikke Wriedt, en 

dygtig agilityinstuktør. Hun kommer 

og lærer os trænere en masse om 

indlæring af handling, handligsyste-

mer og springteknik. Det  glæder vi 

os meget til i trænergruppen. 

 

Venlig hilsen Randi 

 

I løbet af sommeren har vi 

fået en klage over vores lar-

mende hunde fra koloniha-

veforeningen. Vi skal derfor 

prøve at lære vores hunde 

at vente roligt, mens vi sæt-

ter bane op eller går banen.  

 

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 

Anne Baker Drud 32 54 76 79 bakerdrud@hotmail.com 

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


 

I Freestyle består koreografien pri-

mært af tricks, mens den i HTM be-

står af de ti ”fri ved fod”-positioner, 

som er godkendt i sporten. Det vil si-

ge, at hunden følger føreren i en posi-

tion tæt ved førerens ben, hvad enten 

denne går forlæns, baglæns eller 

sidelæns. 

 

Freestyle er nok at betragte som den 

mest publikumsvenlige af de to disci-

pliner. Det er ofte her, man ser de 

mest spektakulære og showprægede 

programmer, mens HTM umiddelbart 

kan virke mere ”nørdet” og med min-

dre wow-effekt for folk, der ikke er 

inde i sporten. Også i HTM er der 

dog virkelig dygtige ekvipager, der 

viser programmer med en høj grad 

af præcision og med en høj svær-

hedsgrad. 

Dogdancing - Fortsat 

Læs mere 
Du kan læse mere om dogdancing-

EM på oec2011.wordpress.com. Her 
vil starttidspunkter o.l. blive annonce-
ret, og du kan se, hvilke hold de for-

skellige lande stiller med, hvem der er 
dommere osv. 

 
Du kan også melde dig ind i gruppen 

”Open European HTM & Freestyle 
Chanpionships 2011” på Facebook og 

der følge med i, hvad der sker.  
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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 smukke hundetøs indeholder, kan du 

vinde en præmie bestående af tyggeting til din hund. 

 

Hvis der ikke er nogle, der gætter rigtigt, vinder den, der er kommet tættest på 

i sine bud. Dvs. at du stadig har chance for at vinde, selvom du kun gætter én 

af racerne – eller hvis du gætter 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 30. oktober. 

Vinderen af sidste nummers 

”Gæt en blanding” blev Aina, 

der går på Let øvet hold og er 

trænerføl i klubben. Hun gættede 

begge de racer, som hunden var 

blandet af, nemlig border collie og 

berner sennen. 



 

Vejrguderne var nådige til årets 

klubmesterskab. Efter en regnvåd 

uge holdt det denne dag tørt – ja, 

det var ligefrem lunt! Godt vejr er jo 

godt for humøret, og stemningen 

var da også god blandt deltagere og 

gæster hele dagen igennem. 

 

Forhindringer for både hunde 

og førere 

I år havde vi inviteret en dommer 

udefra. Han havde lavet nogle 

spændende og udfordrende baner, 

så både hunde og førere virkelig 

måtte være på dupperne - ikke 

mindst de tre små begynderhunde, 

der går på Sandkasseholdet, og 

som aldrig har løbet hele baner før. 

De klarede det rigtig flot. 

 

Dagens sidste løb var et for sjov-

løb, Her skulle forhindringerne ikke 

tages i en bestemt rækkefølge - 

man havde bare 45 sekunder til at 

tage så mange forhindringer som 

muligt. Hver forhindring havde et 

Seje seniorhunde sejrede til 
klubmesterskabet 

Lørdag den 10. september løb det årlige klubmesterskab af stablen. 

Årets klubmestre er kåret, men næsten alle tog præmier med hjem.  

Perle og Bale: Begynderklubmestre for hhv. mellemhundene og de små hunde. 

 

Kom til EM i dogdancing i 
efterårsferien 
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I weekenden den 22. og 23. oktober 

afholdes der Open European 

Championship (EM) i dogdancing i 

Sorø Hallen. 

Arrangementet er åbent for publi-

kum, så der er mulighed for at 

komme og se Europas dygtigste 

hunde og hundeførere levere nogle 

forrygende shows. Jeg deltager 

med Tyson og ser frem til et par 

spændende dage. 

 

Af Sonja Ordell Johannessen 

 

Det er med megen stolthed, at jeg 

kan fortælle, at Tyson og jeg er udta-

get til det danske landshold til dog-

dancing-EM. Jeg glæder mig, selvom 

nerverne er begyndt at melde sig. 

Forhåbentlig viser vi vores allerbedste 

i ringen, så vi kan gøre os selv og 

Danmark ære.  

 

Der er to discipliner i dogdancing: 

Freestyle og Heelwork to Music 

(HTM). Tyson og jeg er på Freestyle-

landsholdet sammen med tre andre 

danske ekvipager + en reserve. 

Desuden er vi reserve på HTM-

landsholdet. 

 

De to dage til EM er delt op, så der 

lørdag den 22. oktober er såvel hold- 

som individuel konkurrence i HTM, 

og om søndagen er der hold- og 

individuel konkurrence i Freestyle.  

 

Hvad er forskellen på Freestyle 

og HTM? 

I både Freestyle og HTM skal hund 

og fører vise en koreografi til et 

musikstykke. Føreren laver sit eget 

program, vælger selv musikken og 

fortolker den – og bliver bedømt på 

fortolkningen såvel som på udførel-

sen, indholdet og sværhedsgraden.  

Fortsættes på næste side 



 

”A-hundene” fra DAF 

Naja med Gimli og Wendy med 

Louie gjorde klubben ære. Naja 

og Gimli placerede sig i de ind-

ledende løb som nr. 1 og nr. 2 i 

hhv. agility- og springløbet, 

mens Wendy og Louie placere-

de sig som hhv. nr. 4 og nr. 5. 

Begge par gik videre til A-

finalerne. 

     I A-finalerne løb Naja og 

Gimli med sejren i springløbet. 

Flot gået af en seniorhund som 

Gimli, der ganske vist sprang 

lavere springhøjder, men ellers 

konkurrerede på lige vilkår med 

de unge hunde! I agilityløbet 

blev det til en 5. plads. 

     Wendy og Louie løb også 

nogle gode finaleløb på trods 

af, at de kun har trænet agility i 

ca. 1 ½ år, og at banerne var 

svære. De fik hevet en 4. plads 

hjem i agilityløbet, og selvom 

det desværre blev til en disk i 

springløbet, gjorde de det også 

godt i det løb. 

 

Som sædvanlig havde vi en 

dejlig stævnedag. Godt arran-

gement, godt selskab, masser af hun-

dehygge og hundesjov – hvad mere 

kan man ønske sig af en solrig sen-

sommersøndag?  
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Amager Cup - Fortsat 

Naja og Gimli løb igen igen med sejren. 

Louie i fuld fart over balancen. Selvom han 
kun har løbet agility i 1 1/2, år, gav han mange 
af de andre hunde baghjul. 

 

nen, men de løb stabilt og sikkert og 

slog deres yngre konkurrenter i fin 

stil. 

 

Blandt mellemhundene var der des-

værre ikke så megen konkurrence, 

da der kun var en enkelt deltager i 

hhv. begynder- og øvet klasse (i 

sidste løb kom der dog en ekstra 

mellemhund i øvet klasse). Så Perle 

fra Begynderholdet og Louis fra 

Øvet hold vandt klubmestertitlerne 

uden konkurrence – men derfor skal 

der naturligvis lyde et stort tillykke 

hemmeligt pointantal, så man vidste 

ikke på forhånd, hvilke forhindringer 

det bedst kunne betale sig at tage. 

Desuden gav det også point, hvis 

føreren tog en forhindring. Det kom 

der nogle gode grin ud af, når fører-

ne hoppede over springene sam-

men med hundene og snoede sig 

ind og ud af slalommen – vi kan vist 

godt afsløre, at det ikke så lige så 

elegant ud, som når hundene tager 

forhindringerne. 

 

Alderspræsidenter blev 

klubmestre 

De ekvipager, der samlet set gjorde 

det bedst i dagens løb, blev kåret til 

klubmestre. To af alderspræsiden-

terne blandt hundene gav de unge 

hunde baghjul og blev klubmestre. 

     Gimli fra Øvet hold genvandt sin 

titel som øvet klubmestertitel for de 

små hunde, som han også tog hjem 

sidste år. 

     Og Loke fra Let øvet hold, der 

sidst år blev begynderklubmester 

for de store hunde, blev i år øvet 

klubmester for de store hunde. Loke 

havde ligesom sidste år et stort 

heppekor med, så han har nok 

tænkt, at han hellere måtte oppe 

sig. 

     De to ældre herrer var måske 

ikke de hurtigste hunde på ba-
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Naja og Gimli  genvandt deres klubmester-
titel blandt de små  øvede hunde. 

Fortsættes på næste side 



 

til dem alligevel. Blandt de 

små begynderhunde blev 

Bale fra Sandkasseholdet 

klubmester. 

 

Tak til alle deltagerne for en 

hyggelig dag! 

Du kan se alle billederne 

fra klubmesterskabet på 

hjemmesiden. 

Klubmesterskab - Fortsat 

Loke vandt i overlegen stil den øvede klub-
mestertitel for de store hunde. 

Vindere - øvede 
 
1. springløb 
Små hunde 
1. plads: Naja og Gimli 
2. plads: Rune og Hilde 
3. plads: Betina og Jerry 
 
Mellem hunde 
1. plads: Stine og Louis 
 
Store hunde 
1. plads: Dorte og Loke 
2. plads: Guje og Figaro 
3. plads: Anita og Prilla 
 
2. springløb 
Små hunde 
1. plads: Naja og Gimli 
2. plads: Betina og Jerry 
3. plads: Rune og Hilde 
 
Mellem hunde 
1. plads: Stine og Louis 
 
Store hunde 
1. plads: Dorte og Loke 
2. plads: Anita og Prilla 
3. plads: Guje og Figaro 

Vindere - øvede 
 

1. agilityløb 
Små hunde 
1. plads: Naja og Gimli 
2. plads: Sonja og Tyson 
3. plads: Rune og Hilde 
 
Mellem hunde 
1. plads: Stine og Louis 
 
Store hunde 
1. plads: Anita og Prilla 
2. plads: Dorte og Loke 
3. plads: Guje og Figaro 
 
2. agilityløb 
Små hunde 
1. plads: Naja og Gimli 
2. plads: Rune og Hilde 
3. plads: Zainab og Petrine 
 
Mellem hunde 
1. plads: Stine og Louis 
2. plads: Anne og Holly 
 
Store hunde 
1. plads: Dorte og Loke 
2. plads: Anita og Prilla 
3. plads: Guje og Figaro 
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A- og B-finaler 

Let øvet og øvet klasse var slået 

sammen, så hundene her løb sam-

me baner i de indledende runder. 

De bedst placerede hunde gik så 

videre til en A-finale, mens de dår-

ligst placerede hunde gik videre til 

en B-finale. 

 

Startede skidt – sluttede godt 

Aina med Lumi og jeg og Tyson 

præsterede at blive disket i de indle-

dende runder. Lumi var lidt for me-

get oppe at køre til at lytte til alle 

Ainas anvisninger, for agility er jo 

sjoooovt, og hun ville løbe nuuu. 

     Tyson (der kun løb springløbet, 

han havde lige været skadet, så vi 

sprang agilityløbet over) løb flot 

fremadrettet og med høj fart – lige 

ind i en tunnel, han ikke skulle have 

taget. Så Aina og jeg var videre til 

B-finalerne. 

     Men så tog vi også revanche. 

Tyson løb et flot springløb og fik en 

2. plads. Og Lumi havde i mellemti-

den får løbet de værste narrestreger 

ud af kroppen og var nu helt fokuse-

ret på Ainas anvisninger. Det tager 

lidt længere tid for Aina at komme 

rundt på banen, fordi hun sidder i 

minicrosser, men hurtigt er som be-

kendt ikke altid bedre. På trods af 

den lidt langsomme tid løb hun og 

Lumi godt nok til at få en 4. plads i 

springløbet og en 7. plads i agilitylø-

bet.  

Tyson og Lumi blev begget disket i de indledende runder. I finalen tog de dog revanche 
og fik nogle fine placeringer. 

Fortsættes på næste side 



 

Vi er en del DAF’ere, der har været 

af sted til stævner i løbet af foråret 

og sommeren. I august var vi til 

Amager Cup – en rigtig hyggelig 

dag, hvor DAF’erne løb godt og tog 

præmier med hjem. 

 

Af Sonja Ordell Johannessen 

 

Egentlig var vi 10 tilmeldte fra DAF. 

Nogle stykker meldte dog fra i sidste 

øjeblik pga. sygdom og nattevagter, 

så vi endte med kun at være fem, der 

dukkede op til stævnet. Så kunne vi til 

gengæld alle sammen være i ét stæv-

netelt, og det var jo også hyggeligt. 

 

Ivrige Enzo 

Susanne med Enzo holdt fanen højt 

for begynderne. Det var kun Enzos 
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andet stævne. Han var til sit første 

stævne i juni måned, og det var han 

meget begejstret for – faktisk så 

begejstret, at han løb ud af banen 

for at hilse på alle de spændende 

mennesker og hunde. Der ér rigtig 

mange forstyrrelser til sådan et 

stævne, og det kræver sin hund at 

ignorere dem og koncentrere sig 

om ”jobbet”. 

     Til Amager Cup gik det heldigvis 

meget bedre. Enzo blev på banen 

sammen med Susanne i begge sine 

løb, og han havde det helt tydeligt 

sjovt. De fik et par rigtig fine løb. 

Det endte desværre med to disk, da 

springene var sat til maksimal 

springhøjde, hvilket Enzo ikke er 

vant til fra træningen, og han løb 

derfor uden om nogle af springene. 

Det ændrer dog 

ikke ved, at han 

løb rigtig godt 

og var flot foku-

seret på Su-

sanne hele ba-

nen rundt. Godt 

gået, I to! 

Hyggelig stævnedag til 
Amager Cup 

Enzo var glad og ivrig og havde det helt tyde-
ligt sjovt på banen. 
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Tak til vores sponsorer: 
Best Friend og 

Royal Canin 

Actionbillede af Stine og Louis:, der blev 
øvede klumbestre for mellemhundene 

Vindere - begyndere 
 
1. springløb 
Små hunde 
1. plads: Betina og Bale 
2. plads: Annelise og Luka 
3. plads: Shahid og Zam-
zam 
 
Mellem hunde 
1. plads: Børge og Perle 
 
2. springløb 
Små hunde 
1. plads: Annelise og Luka 
2. plads: Betina og Bale 
3. plads: Shahid og Zam-
zam 
 

Vindere af For sjov-løbet: 
 
Hold 1: Anne og Holly, Rune 
og Hilde & Anita og Prilla 

 
Klubmestre 
begyndere 

 
Små hunde 

Betina og Bale 
 

Mellem hunde 
Børge og Perle 

 

 
Klubmestre 

øvede 
 

Små hunde 
Naja og Gimli 

 
Mellem hunde 
Stine og Louis 

 
Store hunde 

Dorte og Loke  
 



 

Fotograf i klubben 

I slutningen af juni havde holdt vi fotodag i klubben. For 30 kr. kunne man få 

taget billeder af sin hund af fotografen Jeanette Helsted - www.helstedfoto.dk. 

Se flere billeder på hjemmesiden. 
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vise dig,  at nu 

står den med for-

poterne på bal-

jen. Det resulterer 

ofte i, at hunden 

kommer til at flyt-

te en smule på 

bagpoterne. Du 

skal være lynhur-

tig og fange den 

mindste bagpote-

bevægelse med 

klikkeren/sige 

dygtig og belønne 

den. 

 

Når så hunden har opfattet, at 

det er bagbensbevægelse, der 

giver belønning, begynder du 

kun at belønne bagbensbevæ-

gelse, hvis den går i den ene 

retning. Det vil sige små step på 

stedet og bevægelse til den an-

den retning giver intet. 

 

Til at starte med belønnes et 

lille skridt, men efterhånden for-

langer du mere og mere, indtil 

hunden går hele vejen rundt. 

 

God træning. 
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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: 

http://www.youtube.com/LolabuLand 

og 

http://www.silvia.trkman.net/ 



 

Et andet godt kropskontrol-trick at 

starte med er elefantøvelsen. Her 

skal hunden have forpoterne på en 

forhøjning, fx en opvaskebalje, mens 

den går rundt om forhøjningen med 

bagbenene lige som en cirkuselefant.  

Indlæring af elefantøvelsen starter 

med at få hunden til at sætte forpoter-

ne op på baljen. Hvis hunden ikke er 

vant til at tilbyde adfærd, kan man 

starte med at belønne for, at hunden 

kigger på baljen. Dernæst belønner 

man for, at hunden fx snuser til bal-
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jen. Når hunden er blevet belønnet 

for det nogle gange, vil vi gerne ha-

ve mere af hunden. Nu skal den fx 

sætte en pote på baljen. 

 

Når hunden sætter begge poter på 

baljen, skal den have en godbid 

eller to, mens den står i den rigtige 

position. Derefter kastes en godbid 

væk, så hunden må flytte sig fra 

baljen for at tage den. 

 

Når hunden af sig selv uden kom-

mando sætter forpoterne 

på baljen, når den bliver 

præsenteret for den, kan 

man begynde at forlange 

mere af hunden. 

 

Når hunden pludselig ikke 

får belønning for at sætte 

poterne op mere, bliver 

den en smule frustreret. 

Den troede jo lige, at den 

havde trænet dig til at 

give den en godbid, hver 

gang den satte poterne 

op på baljen, og nu lystrer 

du pludselig ikke. 

 

Det der så sker, er som 

regel, at hunden prøver 

lidt mere insisterende at  

Agility uden redskaber - Fortsat 
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Agilitytræning uden redskaber -  
2. del 

I sidste nummer af Vippen bragte vi 

første del af artiklen Agilitytræning 

uden redskaber, hvor Randi fortalte 

om, hvordan du kan træne krops-

kontrol med din hund på de daglige 

ture. I dette nummer kan du læse 

anden og sidste del af artiklen, 

som handler om flere øvelser til at 

træne kropskontrol og om at lære 

hunden tricks. Det kan nemlig også 

komme dig til gavn, når du træner 

agility.  

 

Af Randi Gregersen 

 
Det er en rigtig god ide at lære sin 

hund alle de tricks, man kan komme i 

tanke om. Alle tricks lærer hunden at 

bruge sin krop, og de lærer hunden 

(og ejeren) at lære. Mange af de øvel-

ser, vi bruger til opvarmning af hun-

den inden agility, er gode, lette tricks 

at starte med (fx zig-zag mellem be-

nene, hunden drejer om sig selv både 

højre og venstre om, vinke, give high 

five/ten, stå på bagben, gå/løbe på 

højre/venstre side af føreren og skifte 

mellem disse positioner). 

 

Alle disse tricks er forholdsvist lette 

for hunden, for de skal stort set kun 
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bruge deres forben og forkrop. Så 

når hunden kan disse, er det tid til 

at lære den nogle lidt sværere tricks 

og øvelser, der også involverer 

bagkroppen. Det kan fx være: 

 

* At gå kontrolleret hen over ting 

som fx stiger eller kasser 

* At bakke 

*At gå sidelæns 

* At lave ’elefantøvelsen’ 

* At bakke rundt om føreren 

* At bakke op på noget med bag-

kroppen 

* At stå med alle fire ben i en lille 

kasse 

*Baglæns zig-zag mellem førerens 

ben 

 

Kontrolleret forlæns gang over 

forskellige forhindringer er en god 

øvelse at starte med. 

 

Det er lettest at starte med at læ-

re hunden at gå langsomt fremad 

i skridt uden nogle forhindringer.  

 

Hunden skal gå langsomt og kon-

trolleret i skridt (et ben løftes af 

gangen), hovedet 

skal holdes relativt 

lavt, dvs. at hun-

den ikke skal gå i 

en lydighedsplads 

med højt løftet 

hoved og øjenkon-

takt til fører, men 

bære hovedet i en 

naturlig position. 

 

Hunden skal bru-

ge begge sider 

ligeligt. Det er meningen, at hun-

den selv skal gå langsomt og ikke 

at den skal tvinges til at gå lang-

somt, fordi du holder i snoren. 

 

Når hunden kan skridte langsomt, 

kan man begynde at lade den gå 

over forskellige genstande, fx 

kosteskafter, stiger, kasser og 

nedløbsrør. 

Start med hunden i snor ved si-

den af den valgte forhindring og 

beløn ethvert tiltag til, at hunden 

nærmer sig forhindringen. De 

fleste hunde vil følge roligt med i 

snor over forhindringen. 

 

Hvis hunden er utryg ved øvel-

sen er det en god ide at belønne 

dens eget initiativ. Det vil sige at 

man starter med 

at belønne for at 

kigge på forhin-

dringen, så skal 

hunden snuse til 

den osv., indtil 

den går hen over 

forhindringen. 

 

Vær stadig op-

mærksom på, at 

hunden skridter 

langsomt, at den 

ved, hvad den laver, og at forhin-

dringen ikke er farlig for hunden 

at passere. Hunden lærer, at den 

bliver nødt til at være bevidst 

om, hvor den sætter bagbenene, 

og dermed øges dens kropsbe-

vidsthed. 
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”Alle tricks lærer 

hunden at bruge sin 

krop, og de lærer 

hunden (og ejeren) at 

lære.” 

Fortsættes på næste side 


