Hund: Agility (hinderløype)
Agility er en slags hinderløype på en bane som du guider hunden din gjennom.
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Beskrivelse av oppdraget
I denne oppdragsserien finner du mange ulike oppdrag om å oppdra en valp, ha daglig ansvar
for hunden, konkurranser og brukshund. Du som velger hund som 4H-prosjekt har et fint 4Hår foran deg. Det er morsomt og givende å stelle en hund, men det er også krevende og
ansvarsfullt. Du vil få glade og slitsomme dager sammen med en trofast venn, hunden.
Hvis du ønsker å ha et prosjekt om hund kan du velge fritt mellom alle oppdrag tagget med
"hund".
I dette oppdraget skal du og hunden din øve dere på aktiviteten, agility. Dette er en slags hinderløype
på en bane som du guider hunden din gjennom. Løypen består blant annet av hopphindre, tunneler
og balansebommer. En valp bør ikke trene på agility, da den ikke er ferdig utviklet og kan lett skade
seg. Derfor er det anbefalt at du starter med agility når hunden er rundt 1 til 2 år.
Dette er en morsom aktivitet med mye fart og spenning, og både du og hunden din vil få trent på
kondisjonen deres. Du kan enten gjøre dette som en kjekk aktivitet, eller melde hunden din på
konkurranser.
Forslag for å komme i gang:
Lag en enkel hinderløype i hagen eller i nærområdet hvor du og hunden kan øve.
Finn en hundepark eller en hundeklubb hvor en hinderløype allerede finnes.
Meld deg på et agility-kurs.
Øv på én og én øvelse. Hopp, balanse, krype osv.
Vær tålmodig med hunden. Husk å gi den pauser.
Sjekk ut hvor det arrangeres ulike konkurranser hvis dere vil konkurrere.
Ta gjerne bilder eller filmer som viser hva dere fikk til i oppdraget.
Se lenke for mer informasjon om agility.

Husk! Her kreves det at du og hunden din kan samarbeide godt, lykke til!

