
 ASKER HUNDEKLUBB 

Agilitykurs med  

Eva Bertilsson & Emelie Johnson Vegh 

Carpe Momentum: 
http://carpemomentum.nu/omoss.htm 

24/9-09 - 27/9-09 

  

TEORI TORSDAG 24/9-09 

  

Se også referat fra kurs med Eva i 2007 og 2008  

Belønningsbasert trening: 

 Belønn det som er riktig  

 Ignorer feil  
 Skap situasjoner hvor det blir riktig (forenkle)  

Vi bør ha fire ulike måter å kunne belønne hunden på: 

1. Noe som kan gis raskt der hunden er (godbiter)  
2. Noe som kan kastes for å dukke opp der du vil slik at retning belønnes  

3. Draleker (leker, alternativt sokk m/godbiter i, kotelettbein i snor)  
4. Noe som kan utplasseres på forhånd - helst både leke og godbitskål (få 

medhjelper til å legge mer på skålen til du kommer fram)  

Veksle mellom de forskjellige måtene å belønne på: Drakamp - godbit - drakamp.  

Vektlegg å jobbe opp stor interesse for belønningene for belønningen må være mer 
verdt for hunden enn hindrene. Begynn med å opparbeide lekeinteresse med noe du 
vet hunden vil ta. Tren evt. opp lekeinteresse ved å belønne med godbit når hunden 
viser interesse for leker. Jobb opp alle fire typer belønning, og jobb med dem på 
forskjellige steder. Lær hunden å bytte og kunne veksle mellom godbit og leke. Du 
bestemmer når belønningen begynner og slutter. 

Ikke presenter draleke hvis du ikke er sikker på at hunden vil ha den. 

Ikke vær halvhjertet - du skal også ha det moro! 

 

http://carpemomentum.nu/omoss.htm
http://solveigtr.com/kurs-eva-bertilsson.htm
http://solveigtr.com/kurs-eva-bertilsson-juli2008.htm


Fungerende transporter = trenet atferd: 

 Henge i draleke  

 Godismagnet  
 Halsbåndtransport (må trenes inn)  
 Løfte/ bære (må trenes inn)  

Du kan også benytte fri ved fot, freestyleøvelser eller håndtarget, men større sjanse 
for at de ovenstående fungerer bedre.  

Når du tar fra hunden leken, ta tak i halsbåndet - ikke "slipp" hunden. Ha et kort bånd 
på hunden hvis du ikke kan bøye deg. 

Hunden skal være opptatt med noe hele tiden! Enten er hunden på pausestasjon (bur, 
bil, teppe), under transport eller i gang med trening/lek. Dette for å sikre full fokus fra 
hunden og for å være bevisst på hva vi driver med. 

Agilitymessig trening (se referat fra 2007): 

 Konsentrasjon  

 Intensitet  
 Følg ditt handlingsystem  

Greg Derrett handlingsystem: 

 Hund på utsiden  

 Skuldrene i den retning hunden skal  
 Bruk hånd/arm nærmest hunden  

Ingen blindbytter, for det går ikke sammen med å ha hunden på utsiden og få hunden 
til å skynde seg forbi din skulder. Husk også på at du ikke skal blindbytte hunden når 
du går fra den på start! 

De bruker ikke V-set, da V-set og bakbytte har lik begynnelse.  

Hvordan få en bra treningsøkt: 

 Finn et pausested for hunden  

 Luft hunden  

 Varm opp  

 Plasser hunden på pausested  

 Fra hundens pausested transporterer du hunden på en av måtene nevnt under 
"fungerende transporter" til der treningen skal begynne.  

 Transporten er slutt når hunden står på startstrek.  
 Trening/lek  

 Transport tilbake til pausested  

 Deretter kan du f.eks. få info fra instruktør  

 

 

http://solveigtr.com/kurs-eva-bertilsson.htm


Starter: 

 Spontan start (hunden starter av seg selv)  
 Stille start: Hunden er "parkert" i sitt/dekk/stå og får startsignal  

Vi må ha et tydelig skille mellom disse to startmåtene. 

Mål: 

 Vi bør ha et mål for treningen og ha bestemt oss for hvilken atferd vi ønsker, 
f.eks. på kontaktfelt.  

 Skal hindrene være hundens ansvar eller skal vi hjelpe hunden på hinderet, 
f.eks. kontaktfelt?  

 Legg opp treningen for å nå målet!  
 Når hunden er på vei mot et hinder, skal den kunne ta hinderet uten 

kommando. Gi færrest mulig kommandoer!  

  

PRAKSIS 

Fredag 25/9-09 fra kl 14:00 

FØRSTE TRENINGSKOMBINASJON 

Første treningsøkt var på denne kombinasjonen: 

Løp briefing! 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Når hunden er på vei mot 8, hold deg nær 9, dvs.på O (kryss foran når hunden satser 



på 8 -  beveg deg som rød pil viser) 

Belønn hunden etter 3, 6 og 13.  

VIDEO av første treningsøkt: 
(Ann-Cathrin, Catrine, Martine) 

VIDEO: https://vimeo.com/7065558 

  

STILLE START OG SPONTAN START 

Trening på forskjell mellom spontanstart og stille start: 

Stille start: 
Holds i halsbånd - hunden fryser i sin startposisjon (vent - de bruker ikke kommando - 
de ønsker at hunden frivillig skal innta sin posisjon, og så slipper du uten å si noe, og 
hunden skal bli i posisjon. Signalet belønner atferden, så derfor ingen ord). 

Få noen til å holde hunden for deg, og når den er stille, gi ditt startsignale.  

Spontanstart: 
Lei hunden rundt deg i halsbåndet, og slipp øyeblikkelig ,og hunden skal ta hinderet 
foran seg.  

De fleste trenger mest trening på spontanstart: Begynn for eksempel mot røret: 

Leke, leke, bytte - snu mot hindre - hunden tar hinder 

Lek - slipp - snu mot røret: 

 

Når hunden kommer ut av røret skal dine skuldre være vendt vekk fra røret: 

VIDEO: 
Stille start og spontanstart: 
(Eva, Ann-Cathrin, Catrine, Anne-Christine, Inger Johanne) 

VIDEO: https://vimeo.com/7101093  

https://vimeo.com/7065558
https://vimeo.com/7101093


KASTEKURS: 

Når du trenger medhjelper til å kaste leken, er det en fordel at medhjelper er bak fører 
slik at hunden ikke ser den som kaster.  

Ha mange personer på banen, og hunden vil ikke vite hvem som skal kaste. 

  

SIRKELTRENING: 

Hunden skal holde seg på utsiden av deg og du passer på å snu skuldrene fremover. 

VIDEO: 
Eva viser sirkeltrening: 

VIDEO: https://vimeo.com/7101651 

  

TA HINDER FRA BAKSIDEN 

Din linje og skulderbevegelse styrer hunden 

Ta hinder fra baksiden: 

 

  

VIDEO 
Ta hinder fra baksiden  
(Eva, Ann-Cathrin, Martine, Siv) 

VIDEO: https://vimeo.com/7101788 

 

 

 

https://vimeo.com/7101651
https://vimeo.com/7101788


FELTBANE 

Med føring av Fluffly the perfect agility dog: 

 

 Du kan ha innkalling ved 5 og gjøre framforbytte der nå hunden skal gå av 
stigen (ikke gå over den røde, stiplede linjen).  

 Bakbytte kan lønne seg på 4-6, dvs. behold hunden på din venstre side over 5 
og 6 og ta bakbytte før 6 (eventuelt framforbytte helt inntil nr 6)  

 Høyreføring fram til 12, hvor du går fra møne til vippe og bare sender hunden 
over hopp og inn i rør mot vippe.  

 Bakbytte før 12 (evt framforbytte når hunden kommer ut av røret)  

  

 

 



Lørdag 26/9-09 

FELTTRENING 

VIDEO 
fra felttrening på stigen 
(Ann-Cathrin + Catrine inkl feedback) 

VIDEO: https://vimeo.com/6913365 

  

Martine og Nala skulle ikke trene felt, så de gikk en liten kombinasjon: 

VIDEO: https://vimeo.com/6913489 

  

VIDEO 
Target og 2 av/2 på: 
Eva og Emelie demonstrerer med sine hunder 

VIDEO: https://vimeo.com/7102879 

  

VIDEO 
Scout's første gang på vippa 
Dagen ble avsluttet med at Scout fikk prøve vippa for første gang, men på forhånd var 
han vant til å like å lage bråk + var vant til bevegelig underlag etc. (Eva forklarer 
underveis): 

VIDEO: https://vimeo.com/6852300 

  

FRAMFORBYTTER 

Belønn etter hoppet etter hvert framforbytte (framforbyttene er  mellom 3 og 4,  5 og 
6,  8 og 9,  9 og 10) 

https://vimeo.com/6913365
https://vimeo.com/6913489
https://vimeo.com/7102879
https://vimeo.com/6852300


 

VIDEO 
fra kombinasjonen over 
(Martine, Siv, Ann-Cathrin, Catrine, Anne-Christine, Inger Johanne) 

VIDEO: https://vimeo.com/7111215 

  

 

 

 

 

 

 

https://vimeo.com/7111215


Søndag 27/9-09 

BRIEFING MED FLUFFY 

Briefing for "Fluffy - the perfect dog" 

Man skal ikke trene den hunden man har, men den hunden man vil ha 

 

Din skuldervridning betyr at hopp 4 og 10 skal tas fra baksiden. 

VIDEO 
av føring av tobente og firbente hunder 
(Catrine med Mona, Mona med Anne-Christine, Lisa med Ann-Cathrin, Anne-
Christine med Sofus, Nina med Zorro) 

VIDEO: https://vimeo.com/7115731 

 

 

 

https://vimeo.com/7115731


SLALÅMTRENING: 

Ikke repeter det hunden kan - hunden skal stadig lære mer og mer: 

 Inngang  
 Fremover  
 Ta alle pinner til slalåm er slutt  

Tren på én ting ad gangen, og så bytt til noe annet.  

1. Attityd er viktigst  
2. Retning (ikke slutt selv om hunden gjør feil, ellers setter den håndbrekket på 

neste gang. Hvis du absolutt vil avbryte slalåmen, ikke la din stoppende 
bevegelse bli hundens signal på at den gjorde feil - bruk verbalt signal.  

3. Presisjon  

Hvis du avbryter og stopper når det blir feil, hvordan skal hunden lære at den skal 
fortsette når du går sideveis fra eller går i motsatt retning mens hunden går slalåm. 
Sørg for forstyrrelser i slalåmen (f.eks. å vifte med leken mens hunden er i slalåmen). 

Hvis du klikker, er det lov for hunden å avbryte slalåmen. Ikke klikk (belønn) på 
samme sted hver gang - varier!  

Varier pinneantallet: 2-4-6-8-10-12-14 pinner. 

Når du trener på 2 pinner skal hunden alltid være på utsiden. 

Varier hvordan du trener - det skal aldri bli et mønster.  

Når du trener på 4 pinner, har du råd til å gjøre feil flere ganger, du får belønnet flere 
ganger, og det sliter mindre på hunden.  

De innlæringsmetoder som tar lengst tid: 

 Trene på 12 pinner  
 Lokke med godbit  
 Ved å ha bånd på hunden og dra hunden gjennom slalåm  

Raskest:  Når hunden tenker selv 

For hunder som ikke liker slalåm: Ha Mac Donald-party ved slalåmen. 

Hunder som ikke liker slalåmpinner mot kroppen: Lær hunden å presse siden sin mot 
hånden din. Tren helt andre steder enn der slalåmen er først.  

Bermuda-triangel: Når det blir feil, fortsetter hunden videre, ingen belønning.  

Puddelhopp i slalåm: Gi godbit lavt - kast fremover lavt. 

VIDEO 
av slalåmtrening: 
(Inger Johanne, Siv, Martine, Ann-Cathrin, Anne-Christine, Catrine) 

VIDEO: https://vimeo.com/7116102 

https://vimeo.com/7116102


3 HOPP - MYE FØRING 

En liten kombinasjon med mye føring: 

1 og 2 er alltid det samme, men 3 varierer.  

På første runde skal hunden svinge til venstre etter nr 3, dvs du skal ende med 
hunden på din høyre side. 

På andre runde skal hunden svinge til høyre etter nr 3, dvs du skal ende med hunden 
på din venstre side. 

Når hunden skal mot blå 3, vil man se effekten av sirkeltreningen - hunder blindbytter 
raskt bak fører her. 

 

Det ble dansekurs på søndag ettermiddag - spesielt for å greie å ta hvite nummer: 
Føttene bredbeint ved hopp 3's venstre vinge - mot fartsretningen - vekt på venstre 
bein.  
Sett høyre bein i bred Chaplin-stilling når hunden skal ta 3 + 1 skritt til mot høyre 
vinge.  

VIDEO 
av liten kombinasjon med mye føring: 

Eva & Emelie som instruktører og tobente hunder: 

VIDEO: https://vimeo.com/7123567 

Kursdeltagernes hunder i aksjon: 

VIDEO: https://vimeo.com/7123856 

https://vimeo.com/7123567
https://vimeo.com/7123856


NOEN AV HELGENS GULLKORN:  

 Du skal ikke trene den hunden du har, men den hunden du vil ha!  
 Når det er noe du ikke får til, ikke endre handling, men endre slik at hunden 

lærer!  
 Hunder lærer best når hundens hode involveres!  
 Jo mer du hjelper eller styrer hunden,  jo mindre lærer den.  
 Alt kan brytes ned i små deler, og i enda mindre deler – forenkle!  
 Det gjør ingenting å belønne feil, men hvis mulig bør du unngå de beste 

belønningene.  
 Lydeffekter (bjeffing og piping) som tillates, vil øke med årene, så tren det vekk 

nå!  
 Belønningsbasert trening hvor vi ignorerer feil, gjelder også i slalåm! Avbryt 

aldri hunden, gå ikke tilbake for å rette opp!!!  
 Tren aldri slalåm på samme måte – varier treningen – lag aldri et mønster – det 

blir kjedelig for hunden og den lærer ingenting! Skriv opp hjemme og tren én 
ting ad gangen!  

 Et godt gjemmested for leken er under armen.  
 I trening på 2 pinners slalåm skal hunden alltid være på utsiden.  
 Når du trener slalåm, ha pausestasjon 5 meter unna.  
 Signalet belønner atferden, så si derfor ikke “ned” eller andre ord på felthindre.  
 Alle slalåmmetoder fungerer, men de to dårligste innlæringsmessig er:  Dra 

hunden gjennom slalåmen i bånd + å lokke hunden med godbit gjennom 12 
pinners slalåm.  Det går raskest når hundens hode involveres.  

 Du må bestemme deg for om det å utføre hinderet riktig skal være ditt eller 
hundens ansvar, og så tren for å komme til det målet du setter deg.  

 Når du skal belønne felt med godbiter, skal dine knoker berøre bakken.  
 Rask siste del av stigenedgang trenes inn på siste 5 cm av stigen (30-40 cm er 

altfor mye!)  
 Hundens attityd er viktigst (belønninger må opparbeides og være mer verdt for 

hunden enn hindrene), deretter retning (avbryter du når hunden gjør feil,  setter 
hunden håndbrekket på ved neste forsøk) og tilslutt: Presisjon  

VI LÆRTE: 

 belønning (vir bør ha 4 måter å belønne hunden på)  
 hvordan opparbeide lekeinteresse  
 hva er fungerende transporter  
 hvorfor enkelte signaler kolliderer (f.eks.  bakbytte og V-set)  
 hvordan få optimale treningsøkter ved bruk av pausested og transporter  
 spontanstart  
 stille start  
 akseptert føring i Greg Derrett-systemet  
 hvorfor trening på varierende pinneantall i slalåm lønner seg (2, 4, 6, 8, 10, 12, 

14 og 16 pinner)   
 hva som gjøres galt når enkelte hunder går ut av 12 pinners slalåm  
 Ikke minst lærte vi å gå briefing med “Fluffy the perfect dog”, for å se hva som 

mangler i vår trening for å få en perfekt agilityhund.   

Vi lærte også at ingenting er umulig å få til: 

 Er ikke hunden din interessert i drakamp, prøv med et kotelettbein i en snor!  
 Vil ikke hunden løpe fram til en død leke, prøv med en radiostyrt bil med Big 

Mac oppå!  

  

 


