Agilitytrappan
Grundutbildning i agility, SBKs Stockholmsavdelning
Alla steg i Agilitytrappan består av sex kurstillfällen à 3 studietimmar, sammanlagt 18
studietimmar. Varje studietimme är 45 minuter.
Förkunskaper
Steg 1: kurs i allmänlydnad/vardagslydnad eller motsvarande kunskaper
Steg 2: inträdesprov från steg 1
Steg 3: inträdesprov från steg 2
Steg 4: genomgått steg 1-3

Agilitytrappan steg 1
Med fokus på bra grundträning, från 12 månader

Teori
Om agility
Belöningar
Motivation
Slalom
Kontaktfält
2 studietimmar

Praktik
Grundläggande hundträning: belöningsträning och inlärningsmetoder.
Agilityanpassad lydnadsträning: kontroll och följsamhet.
Grundläggande handlingsträning: att visa hunden runt banan.
Påbörjad hinderinlärning av: hopp, tunnel, kontaktfält, slalom,
smällträning gungan.
Kursgång 6: inträdesprov till steg 2 (se separat information längs ner).
16 studietimmar

Agilitytrappan steg 2
Med fokus på hinder

Teori
Mer om agility
Motion, förebygga skador
Ordningsregler agility
Hinder, korrekt utförande
Värde för hinder och handling

2,5 studietimmar

Praktik
Hopp
Tunnel
Platt tunnel
Däck
Oxer
Mur
Långhopp
Slalom
Kontaktfält
Balansbom
A-hinder
Gunga, påbörja
Från alla vinklar alla hinder
Kursgång 6: inträdesprov till steg 3
 U-bana utan kontaktfältshinder
 påbörjat kontaktfältsbeteende samt slalom 4 portar
15,5 studietimmar

Agilitytrappan steg 3
Med fokus på handling

Teori
Hur styr man hunden?
Linjer och flyt
Banvandring
Bananalys

Praktik
Framför-, bakom- och blindbyten
Svängar utan byten; följsamhet
Framåtsändande
U-bana; hindersug; målsträckor
Starter
In/Ut
Bananalys
Slalom, kontaktfält, gunga
14 studietimmar

4 studietimmar

Agilitytrappan steg 4
Med fokus på handling och banträning

Teori
Agility på klubben
Agilityns organisation
Att träna
Att tävla
Tävlingsregler
Banvandring
Mental träning

Praktik
Hitta linjer – hundens snabbaste väg
Gunga, fortsättning
Hoppklass
Agilityklass

Kursgång 6: avslutningstävling
15 studietimmar

3 studietimmar

Inträdesprov till Agilitytrappan steg 2
Kontroll, följsamhet och lekfullhet

Kursmoment
1. Stanna kvar med störning

Beskrivning
Föraren lämnar hunden, går ca 10 meter, väntar 10 sek,
går tillbaka. Under tiden rör sig ekipage i närheten.
2. Inkallning med störning
Hunden lämnas av föraren, hunden utsätts för störning
som provledaren bestämt, hunden kallas in.
3. Följsamhet med störning
Hunden ska följa föraren i cirkelarbete med två
framförbyten. Under tiden rör sig ekipage i närheten.
4. Uppvisning av trick
Förare och hund ska tillsammans visa upp ett trick som
lärts in under kursens gång.
För att provet ska godkännas krävs att alla kursmoment godkänns. Observera att
godkännande handlar om att uppnå funktion, inte om att närma sig perfektion.
Dessutom ska träning av följande ha påbörjats under kursen och hemma: grundläggande
handling, hopp, tunnel, kontaktfält och slalom samt gunga (smällar).

