Årets plag 2017 – Cup Vilhelmsborg 2017
Disciplin: agility
De fleste af os har nok først hørt om agility som en disciplin for hunde, og DCH
skriver på deres hjemmeside bl.a. dette:
”Agility er en sjov måde at lave noget sammen med sin hund på. Agility bygger på
glæde og glad samvær med hunden, hvor man øver sig i at få hunden til at passere
forskellige typer af forhindringer på kortest mulig tid.
Hunden løber banen uden line på og man løber selv med og må undervejs bruge
både ord, lyde og fagter for at opmuntre hunden gennem hele banen.”
Agility blev ’opfundet’ i England i 70’erne som pauseunderholdning ved ridestævner.
Om agility Agility med heste skal også være sjovt, men ’uden line’ går det ikke.
Vi kan lave agility ved hånd eller under rytter.
for heste
Her handler det om agility ved hånd.
Vor første vejledning blev lavet i 2002 og seneste revision skete i midten af 00’erne.
Agility var et af modulerne i Brugstesten, denne blev dog faset ud i sidste halvdel af
00’erne. Agility er imidlertid på vej tilbage i fjordhesteverdenen, og i avlsudvalget
har vi gerne villet bakke op om det.
Vi gør det ved at lade agility indgå i konkurrencen ’Årets plag’ og sammen med
Sportsudvalget i ’Cup Vilhelmsborg 2017’.
Agility kan gennemføres på en lille bane og er særdeles publikumsvenligt.
Samarbej- Sådan skrev vi for mere end 10 år siden:
de og tillid ”Ved agility vurderes hesten på lydighed, villighed, smidighed, mod og fodfæste
samt selvstændighed. Der lægges meget vægt på samarbejde og tillid mellem
trækker og hest.”
Vi så modulet som en slags temperamentstest.
Vi havde en klasse for plage (1 og 2 års) og en klasse for 3-årige og ældre.
Hesten skal have hovedtøj på samt tøjle eller træktov. Den 1-årige hest må dog
Hovedtøj,
gerne have grime på, såfremt trækkeren har kontrol over hesten. Dommeren har
pisk og
tidsforbrug bemyndigelse til at stoppe ekvipagen, såfremt han/hun ikke finder det forsvarligt, at
testen fortsætter. Trækkeren må gerne have pisk med. Der må maksimalt bruges to
minutter per forhindring, når bortses fra nr. 3 og 10, hvor dommerne vurderer
behovet for tid og lader denne vurdering få indflydelse på karakteren.
Der gives point på en skala fra 10-0. Maksimum point er 100, idet der indgår 10
Bedømforhindringer/øvelser i testen.
melse
Trækkeren har ved vægring tre forsøg til at få hesten over/igennem en forhindring.
Vægring
Dommeren giver besked, når disse er opbrugt, og trækkeren skal gå til næste
forhindring.
Ved den første og ved den anden vægring fratrækkes 3 point per vægring.
Ved tre vægringer, hvor øvelsen ikke gennemføres, gives der 0 point.
Påbegyndt Hvis en forhindring er påbegyndt, og trækkeren må opgive at fuldføre, gives der
ikke nye forsøg.
men ej
Dommerne giver point for den del af forhindringen, der gennemføres, men tager
fuldført
samtidigt hensyn til, at forhindringen ikke er fuldført.
Slippes hesten og får trækkeren selv fat i den inden for 2 min. og passerer
Hvis
forhindringen, gives max. 1-3 point. Skal trækkeren have hjælp til at fange hesten,
hesten
diskvalificeres ekvipagen.
smutter
Hesten må gerne være opmærksom, men ikke ulydig.
Adfærd
Ved hver forhindring er det dommerens ansvar at vurdere, om det er forsvarligt at
DommerOm agility
specielt
hvordan
det opstod

ansvar
Diskvalifikation

lade ekvipagen fortsætte.
Dommeren har bemyndigelse til at diskvalificere ekvipagen, hvis der udvises
uhensigtsmæssig adfærd, f.eks. overdrevet brug af pisk.

Mulige forhindringer i Agility
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Snæver passage
Bredde 1 m. Højde 80 cm. Længde min. 1 m.
Hesten bedømmes på mod og tillid til trækkeren.
Træbro
Størrelse 240 cm x 120 cm, hævet ca. 10 cm over jorden. Støbeplade.
1-2 årige: trækkeren må gå på broen, som blot skal passeres stille og roligt.
3-årige og ældre: trækkeren går ved siden af broen. Midt på broen markeret parade.
Hesten bedømmes på mod, lydighed og villighed.
Bakke i vinkel
Hesten trækkes først igennem en ca. 6 m lang forhindring med 90 graders vinkel.
Herefter skal hesten gå baglæns igennem forhindringen. Forhindringen laves af
springbomme med 1,2 m afstand.
Hesten bedømmes for dens villighed og lydighed.
Ved berøring af bom fratrækkes 1 point. Ved overtrædning fratrækkes 2 point pr.
ben. Der kan dog ikke gives minus-point.
Hvis hesten træder helt uden for forhindringen, går den videre til næste forhindring.
Vand/vådt område/blå presenning min. 2x2 m
Hesten bedømmes på mod, lydighed og villighed.
Slalom
Forhindringen består af 6 stokke med 1 m mellemrum.
Stokkene må ikke væltes, hvis det sker fratrækkes 2 point per væltet stok.
Berøring af stokkene giver ligeledes fradrag, 1 point per berøring.
Hesten vurderes på smidighed og styring.
Vippebro
Rundstok min. 10 cm på fast bund. Fast plade: længde 240 cm, bredde 120 cm.
1-2 årige: trækkeren må gå på broen, som blot skal passeres stille og roligt.
3-årige og ældre: trækkeren går ved siden af broen. Midt på broen gøres holdt og
broen skal vippe.
Hesten bedømmes på mod, lydighed og fodfæste.
Fremmedelementer
Stativ med flagrende plastikstrimler til jorden. Bredde mindst 2 m.
Hesten bedømmes på mod og tillid til trækkeren.
Skridt over bomme
Der skridtes over fire bomme med en afstand, der passer til klassen. Hesten må ikke
slæbe på bommene.
Hesten bedømmes på mod, villighed og fremdrift.
Hesten bindes.
Der skiftes til grime og hesten bindes.
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Hesten bedømmes på lydighed og evnen til at stå stille.
Hove løftes og dækken lægges på og tages af
Alle fire hove løftes. Der lægges dækken på hesten, det spændes og tages af igen.
Hesten bedømmes på villighed, lydighed og tillid.

Pointskala
Point 0
Point 1-3
Point 4-6
Point 7-8
Point 9-10
Resultat

Vægring, hvor øvelsen ikke gennemføres
Hesten har været løs og/eller forhindringen er gennemført helt eller delvist med
megen usikkerhed og/eller ulydighed
Forhindringen er gennemført helt eller delvist, men med nogen usikkerhed
Forhindringen er gennemført på tilfredsstillende vis
Korrekt gennemført
Da agility var en del af brugstesten var beståelseskravet mindst 7,0 point.
I konkurrencen om Årets plag / Cup Vilhelmsborg er der intet beståelseskrav.
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