
Agility – handlingssystem 

Vad är handling? Kanske du tänker, speciellt om du inte har hållit på med agility innan. 

Jag brukar säga att det är konsten att styra hunden på en agilitybana. Och ja, det är 

verkligen en konst! Agility är en snabb sport så det gäller att ha koll på hindren, hunden 

och sig själv! Puh… 

 

Jag tänkte dela lite tankar om handling eller rättare sagt handlingssystem. 

Det är på modet nu att gå hos olika duktiga instruktörer och ta del eller ta hela deras 

handlingssystem, vilket inte är helt fel det heller, men du kan faktiskt skapa ett eget! 

Systemen skiljer sig inte så mycket från varandra i och med att man utgår från samma 

grunder, men detaljmässigt skiljer det från person till person och hund till hund. 

Och det kommer också att ändra sig under tidens gång i och med mer rutin. 

 

Men hur skapar man sig ett system? Först och främst ska vi kolla på vilka signalsystem vi 

använder och det är visuella och akustiska signaler, alltså kropp och röst. 

 

Sen måste vi kolla upp när vi behöver olika typer av signaler. Jo när vi ska köra på rakt 

fram och när vi ska svänga. När vi jobbar med rakt fram signalen kan det bra att ha en 

signal som gör att hunden jobbar nära men med fokuset rakt fram (vid knivigheter) och en 

signal när hunden jobbar längre ifrån (exempelvis målraka). 

 

Svängar kan man göra på olika sätt; 

- Innersväng (springer och svänger med hunden) 

- Bakombyten (byter bakom hunden) 

- Framförbyten (inkl blindbyte, byter framför hunden) 

- Dra (exempelvis dra hunden mellan två hinder) 

- Trycka (trycka ut hunden runt ett hinder) 

 

Det bra att skapa signal för varje typ. Tänk också på att man kan göra mjuka och tighta 

svängar och då får man skapa två olika signaler för samma typ. 

 

Ju större hund man har desto mer är man behov utav en förberedelsesignal innan sväng. 

Det vill säga att ge hunden en signal innan avstampet, så att den vet att den ska svänga 

efter hindret och på så vis anpassar sig. Då minskar man risken för stora svängar. 
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När du väl har bestämt dig var du behöver signaler så är det dags att skapa dom.  

Tänk då på hur du kan man använda kroppen och rösten på bästa sätt.  

 

Nästa steg är sedan att börja träna in dom och det kan man faktiskt göra utanför 

agilityplanen. Ett enkelt sätt är att lära hunden att gå runt en kona eller ett träd, öka 

avståndet successivt, skicka hunden från båda sidor runt konan/trädet. Lägg till en kon 

eller ett träd till, skicka runt båda. Vips! Så har du tränat på att skicka och tränat in 

”ratten”, som är våra händer och armar. Man kan utöka sin träning med att göra en 8: och 

får då till ett framförbyte. Det finns många olika sätt på hur man kan träna signaler utanför 

banan, mycket av det finns att hitta på nätet. 

 

 
 

När man sedan har tränat in signalerna utanför plan så kan man applicera det på ett enskilt 

hinder. Man kan bara med ett hinder träna in flera olika typen av byten och signaler. Glöm 

inte bort att variera med olika hindertyperna. När det sedan börjar flyta på kan man lägga 

på fler och fler hinder, till slut har man en bana. 

 

 
 

Tänk på att hålla en balans mellan rakt fram- och svängträning. En helt grön hund bör det 

vara 50/50, men man får anpassa det efter hundens motivation och fart. En långsammare 

hund kanske man kör 70/30 med. Det var det misstaget jag gjorde själv, att träna för 

mycket svängar innan jag hade fått upp farten vilket resulterade i sänkt hastighet på hela 

banan. 

 

Det var lite om handlingssystem… Lät det krångligt?  



Det är lite lättare om man ser det i praktiken   

 

Ni kanske undrar varför man måste ha så många signaler… Jo annars vet inte hunden vart 

den ska. När man känner sig trygg och vet hur man ska göra på en bana, då har man ett 

komplett handlingssystem.  

 

Detta var allt för denna gång, men det kommer mera av handling här framöver i CB! 

 

Lycka till nu ute på banorna! 

 

Sommarhälsningar från 
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