Inträdesprov till nybörjarkurs i agility
Anledningen att vi har infört ett inträdesprov i nybörjarkursen är för att vi känner att
allmänlydnadspasset inte riktigt räcker till. Agility skiljer sig väldigt mycket från de andra
grenarna och hundarna utsätts för en annan sorts stress som gör att även den lugnaste hunden
kan balla ur. Därför har vi valt att göra ett slags prov med enklare lydnadsmoment. Det är
inget ovanligt att man har inträdesprov till agilitykurserna. Många klubbar har infört det efter
problem med hundar som springer runt okontrollerat på planen och bort till andra hundar.
Vi vill att samtliga hundar och förare ska få ut så mycket som möjligt av våra kurser eftersom
alla har betalt lika mycket och då ska man kunna känna sig säker på att man slipper
påhälsning från andra hundar.

Hur kommer provet gå till?







Vi börjar med en gemensam promenad runt klubben. Anledningen är för att vi ska se
hur hundarna beter sig mot varandra, för att de ska släppa eventuella spänningar och
för att de ska kunna skapa en ”flockkänsla”.
Därefter gör vi lite kontaktövningar med och utan störning, ser om hunden kan ”stanna
kvar” med och utan störning samt olika inkallningsövningar med och utan störning.
Samtliga övningar kommer att göras med både lösa och kopplade hundar.
Vi tittar även på om hunden klarar av lättare hantering eftersom det kan komma att
behövas under kursen.
När vi är klara med övningarna går vi in och har ett kortare teoripass där vi kollar
chipp, vaccinationsintyg m.m.

Man får ha både godis och leksaker med sig när man gör övningarna men det är inte
meningen att hunden ska följa köttbullen i förarens hand.
Det är den föraren som ska gå kurs med hunden som ska göra provet.
Vi räknar med att hålla på i ca 2 timmar.

Hur går bedömningen till?
Minst två instruktörer kommer att finnas på plats med vars ett protokoll som vi skriver i för
varje hund efter varje övning. När vi är klara för dagen sätter instruktörerna sig ner och
diskuterar vilka ekipage vi tycker är lämpliga för en agilitykurs. De ekipage som vi inte anser
har tillräckligt med lydnad eller helt enkelt inte är tillräckligt mogna kommer vi att
rekommendera en annan kurs till. Vi kommer att meddela vårt svar senast 1 vecka efter att
provet har genomförts.

