
Flyball
Komplet træningshåndbog
Fire forhindringer på en kort bane og en
kasse, hvorfra der kastes en bold ud ved
tryk på en pedal. For legesyge hunde
findes der ikke noget sjovere end flyball -
en kvik leg med en flyvende bold.
Reglerne for spillet er simple, og det er
også nemt at træne for alle hunde, når
træningen opbygges rigtigt, trin for trin. 
Denne lille håndbog indeholder alt, hvad
du skal vide om flyball for at kunne
oplære din hund godt. Bogen forklarer
hvert nødvendigt træningstrin, fra første
boldkast til en konkurrenceklar hund. 
Og der er tips til, hvordan man undgår fejl
eller retter dem under træningen.
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Flyball
K o m p l e t  t r æ n i n g s h å n d b o g

Fællesaktiviteter menneske og hund glæder begge – og giver den firbenede et
større velbefindende.Du giver hunden større selvtillid og styrker båndet mellem
dig og din hund.Du undgår samtidig alle de alvorlige problemer med en hund,
der keder sig.
Enhver hundeejer kan uden træning eller forkundskaber lave alle aktiviteterne i
denne bog med sin hund - fra hvalpen til seniorhunden.

Gå igang med at lege med din hund:

• Bliv overrasket over hundenæsens utrolige præstationer
• Lav en intelligent foderautomat
• Overrask din hund med skægge tygge-lege
• Lav en spændende springbane i dagligstuen
• Lav lufteturen til et spændende eventyr
• Lav dele af haven til en legeplads for hunden
• Gør de mange lege til en fast del af hverdagen

Alle aktiviteter i denne bog er lige til at gå til uden træning eller teoretisk viden.
Alle to- og firbenede kan lege med uanset race, alder, størrelse eller tykkelse.

Christina Sondermann har i mange år arbejdet med træning og aktivering af
hunde. Hun går ind for hundevenlige, stressfri træningsmetoder og et harmonisk forhold
mellem hund og menneske.

LEG med din hund - masser af sjove lege

Christina
Sondermann
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Hundefrisbee - den nye sport fra Amerika for aktive hunde-menneskehold - finder
stadig flere begejstrede tilhængere. I denne sport handler det ikke kun om
smidighed og hurtighed, men først og fremmest om den rette kommunikation
mellem menneske og hund for at få det harmoniske samspil.

• Hvordan motiverer jeg min hund rigtigt?
• Hvordan begynder jeg med træningen?
• Hvilke kasteteknikker findes der, og hvordan lærer jeg dem?
• Hvad er udspring, freestyle og minidistance?
• Hvordan opbygger jeg en opvisning?
• Hvordan forbereder jeg mig på en konkurrence, og hvad bliver
bedømt?

Forfatterne driver sammen hundeskolen Canis i Mülheim og er meget aktive
indenfor hundesport med deres elleve hunde.

HUNDEFRISBEE - FOR BEGYNDERE OG VIDEREGAENDE

SABINE BRUNS
MARCUS WOLFF
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Fra den første skive 
til freestyle
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Brug din hunds
mange evner til leg.
Enhver hundeejer
kan uden træning
lave alle de sjove
aktiviteter med sin
hund - fra hvalpen
til seniorhunden. 
Uanset hundens
race.

Hundefrisbee er en
ny sport fra USA for
aktive hunde og
mennesker. 
Den  finder stadig
flere begejstrede
tilhængere. Leg den
i haven eller som
konkurrencessport.

Andre hundebøger for aktive hunde:
ISBN 978-87-7857-679-8
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Indledning

Trenden inden for kynologi (læren om hun-
dens adfærd) går stadig mere i retning af
motivation og leg med hunden. Leg med hun-
den er utrolig vigtig i forholdet mellem men-
neske og hund. Den ejer, der kan give sig hen
i løssluppen, glad og i leg med sin hund, har
fundet nøglen til sin firbenede vens sjæl.

Et målrettet spil og en legende træning
sammen er det centrale i flyball. Selv om
denne sport ser meget nem ud for tilskuer-
ne, gemmer der sig dog en del elementer af
lydighed og disciplin i den. Blandt de eksi-

sterende hundesportsgrene, er flyball helt
sikkert den mest populære hos hundene.
Ingen andre steder ser man, at hunden er så
svær at holde inden start, netop fordi det er
og bliver en leg for den. Og her er hundeeje-
ren undtagelsesvis bare statist.

Nøglen til hundesjælen finder mennesket i fri og underholdende
leg.
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Hvad er flyball?

Engang i begyndelsen af 70'erne var der på
Amerikas vestkyst en hundeejer, som opfandt
den første flyballmaskine til sin legesyge
hund. Han fik sin hund til at trykke på en
pedal på flyballmaskinen og selv udløse bold-
kastet. Da bolden således fløj gennem luften,
kaldte han legen for flyball: flyvende bold.

Denne solo-fornøjelse blev snart til en hold-
sport. I dag gælder det stadig om, hvilket hold
der hurtigst kan få fire bolde rigtigt i mål. Det er
altså ikke bare hundens snilde, men også dens
hurtighed, det kommer an på.

To hold starter samtidig på to parallelle
springbaner. De hurtige hold kommer med i
næste runde. Banen til konkurrencen består af
en startlinje og en mållinje, fire forhindringer
opstillet med lige stor afstand samt en flyball-
maskine. Hundene bliver sendt af sted over for-
hindringerne, udløser flyballmaskinen, fanger
bolden og skal så hurtigt som muligt igen over
de fire forhindringer tilbage til målet med bol-
den.

Når den første hund med bold overskrider
mållinjen, starter den næste. Det gentager sig,
indtil fire bolde er bragt fejlfrit i mål af et hold.
Ideelt behøver en god flyball-hund 5 sekunder
fra start til mål. Strækningen er på 16 meter fra
start til flyballmaskine. Højden på forhindrin-
gerne afpasses efter den mindste hund på hol-
det. Hundeejeren må ikke overtræde mållinjer-
ne.

1

2

3

Når pedalen trykkes ned, flyver bolde, og det har givet
legen dens navn.
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Er flyball for alle hunde?

I grunden kan hunde af alle racer og størrelser
spille flyball, da de moderne flyballmaskiner kan
udløses af selv den mindste Yorkshire terrier.
Springhøjden på forhindringerne afpasses altid
efter den mindste hund på holdet, men skal
mindst være 20 cm høj. Nogle hunde egner sig
dog bedre end andre. Forudsætningen for over-
hovedet at kunne påbegynde træningen er, at

hunden skal være begejstret! Den skal synes,
det er sjovt at løbe efter genstande, man kaster,
og komme tilbage med dem igen. Hvis den bare
løber efter dem, men ikke tager dem med, kan
vi anbefale apporteringstræning først. 

En anden forudsætning er, at hunden kan
enes med sine artsfæller. Da flyball er en hold-
sport, bliver der ofte meget trangt ved start og
mål. Der opstår uvægerligt en hektisk stem-
ning i løbet af konkurrencen. Hunden må ikke
reagere aggressivt på de andre deltagere.
Hverken på hunde eller mennesker.

Hunden skal naturligvis være sund og rask,
for en syg eller skadet hund er ikke oplagt til
leg.

Hunden springer alene over de fire forhindringer til flyball-
maskinen og tilbage.

Fair nok bestemmer den mindste hund på
holdet forhindringernes højde.




