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Jeg er meget glad for denne bog, fordi jeg elsker at danse

med hunde, og dette er en fantastisk lejlighed til at dele

mine erfaringer med dig. For de, som undrer sig over, hvad i

alverden man kan få ud af lydighedsarbejde sat til musik, så

er svaret: En hel del!  Hunde har brug for mental

stimulering så vel som fysisk udfoldelse, og det får de til

overflod ved at lære heelwork til musik. Jeg indarbejder ofte

elementer af dans i det grundlæggende lydighedsarbejde

og har set, hvor meget mere opvakte og interesserede

hundene straks bliver.  Når jeg hører en af mine yndlings -

melodier, gør den straks mine skridt lettere og løfter mit

humør. Uden at tænke over det giver jeg mig til at vippe

foden i takt eller danse. Måske har du lagt mærke til, at når

du danser og er glad, vil din hund helt naturligt være med.

Lad den deltage – hunde elsker at danse!. Efterhånden

som du begynder at udvikle programmer, vil du hurtigt se en

forbedring i din hunds smidighed og kondition. Som en

yderligere bonus vil du opdage, at efter bare 15 minutters

dans vil din hund være meget mere afslappet og klar til at

tage en lur, hvilket er helt fint, hvis du skal på arbejde, og

din hund skal blive hjemme. Set fra en handlers synspunkt,

vil lydighed til musik hjælpe med at holde dig i form og

aktiv. Det vil udvide din omgangskreds, idet du vil møde

Forord
andre entusiaster. Måske skulle jeg her komme med en lille

advarsel, for man kan blive afhængig af denne sport, og du

vil måske opdage, at din personlighed kan finde på at

ændre sig. Jeg har set, at mange handlere, som plejede at

være generte, bly violer, har forvandlet sig til ukendelighed,

til sprudlende danse divaer, efterhånden som deres selvtillid

er vokset. En ting er sikker, hvad enten du vil lave lydig -

heds arbejde til musik for din egen fornøjelse, for at

underholde pension ister på et plejehjem eller konkurrere

seriøst i et show, så vil du helt sikkert få det smadder sjovt.

Programmerne i denne bog er afprøvede og er ment som

en hjælp til, at du selv kan komme i gang. Det vil ikke vare

længe, før du bliver inspireret til at koreografere

programmer, som passer perfekt til dig og din følgesvend.

Du vil snart opdage, at du lytter til musik med nye ører og

konstant ser nyt heelwork og dansemuligheder. 

Når man kan opnå så meget, er det på tide at komme i

gang. Skal vi danse?
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Indledning
I 1990 opstod det første program med heelwork til musik

næsten ved et tilfælde, da John Gilbert, den kendte

 engelske agility konkurrencedeltager, bad Mary Ray om at

sammensætte et træningsseminar, som han så satte musik

til. Da hun viste programmet med sin hund Toddy, bevæ -

gede den sig så godt til musikken, at programmet så ud,

som om det var koreograferet! Folk gik derfra og sagde, at

de havde set Mary lave et lydighedsprogram til musik, og så

begyndte tingene at udvikle sig derfra. Et år senere var

Mary begyndt at koreografere programmerne og blev

inviteret til at optræde på Crufts. 

INTERNATIONAL INTERESSE
Det varede ikke længe før heelwork til musik kom i gang i

Canada og USA. Sandra Davis, der optrådte med sin collie

Pepper, begyndte at vise nogle meget anderledes, opfind -

somme øvelser, som bragte sporten ind i en helt ny

dimension. Internationale organisationer blev dannet, og

trænere begyndte at lave videoer og bøger, som ansporede

flere mennesker til at prøve. 

KONKURRENCEDANS
I 1991 startede de første HTM (heelwork til musik)

konkurrencer i Canada og i 1993 blev organisationen

Musical Canine Sport International dannet der. De første

HTM konkurrencer i USA fandt sted i 1992, og blandt de

førende personer var Terry Arnold og Sandra Davis. I 1996

organiserede den britiske træner Peter Lewis den første

HTM konkurrence i England. Den konkurrence var så stor

en succes, at den blev en årligt tilbagevendende begiven hed.

Reglerne blev formaliseret, og den engelske kennel klub

nedsatte et arbejdsudvalg, som skulle bringe sporten videre. 

DANS FOR ALLE
Heelwork til musik handler ikke kun om konkurrence. Noget

af det bedste ved sporten er, at den udvider rammer ne for

en hunds agilitytræning. Selv om du aldrig får lyst til at

konkurrere, vil det lære din hund en helt ny måde at bevæge

sig på og gøre den grundlæggende træning lettere og

sjovere. Alle som synes at hundetræning er kedelig, skul le

bare prøve at gøre det til musik. Så skifter de mening! 

1990 – Mary Ray viste sit første ukoreograferede HTM
program i England.

1991 – Det første seminar om HTM afholdt i Canada.

1991 – Tina Martin og hendes golden retriever,
Cognac, lavede en HTM opvisning ved Pacific                                  

Canine Showcase i Vancouver.

1991 – Den første freestyle konkurrence i Canada.

1992 – Mary Rays første koreograferede program blev
vist på Crufts i England.

1992 – Første HTM konkurrence afholdt i USA.

1993 – Stiftelse af Musical Canine Sport International i
Canada. Regler for sporten blev for første
gang fastlagt.                   

1994 – Stiftelse af Canine Freestyle Federation Inc. i
USA.

1996 – Første årlige HTM konkurrence i England.

1998 – Stiftelse af World Canine Freestyle
Organization i USA.

1998 – Første HTM konkurrence afholdt i Australien.

1999 – Stiftelse af Englands første HTM klub, Paws’n
Music.

2000 – Første HTM konkurrence i New Zealand..

2001 – Stiftelse af Canine Freestyle GB.

2002 – Stiftelse af Musical Dog Sport Association i
USA.

2003 – The Kennel Club of Great Britain anerkendte
officielt og autoriserede HTM som en sport.

2004 – Mary Ray blev inviteret til Sydkorea for at
demonstrere HTM.

2005 – Mary Ray gav en HTM opvisning på World
Agility Championships i Spanien. Den første      
HTM konkurrence blev holdt i Crufts.

TIDSLINJE FOR HEELWORK TIL MUSIK




