
 

 

Agility (for hånd) 
Metode:  

I agility (for hånd) trækker deltageren hesten bagved sig eller ved siden af sig med løs snor, deltage-

ren må gerne gå med op på eller med hen over eller igennem øvelserne sammen med hesten (På 

vippen er det dog hesten, som skal vippe vippen ned og ikke deltageren) 

I agility konkurrencen er der 6 øvelser. Dette kalder vi basen. Basen er de samme øvelser hvert år 

indtil andet bestemmes. Hvert år udvælges 1-2 nye øvelser, som deltagerne høre om i årets materia-

le. 

Alle øvelserne gennemgås med dommeren inden konkurrencen, således at deltagerne får at vide, 

hvordan øvelserne skal gennemføres. Man kan ligeledes læse om øvelserne i nedenstående beskri-

velse.  

Agility (for hånd) øvelsesbeskrivelse: 

I ridehuset vil der være opstillet en række øvelser som dækker både agility (for hånd) og agility (ri-

dende), jf nedenstående skitse. I Agility (for hånd) i 2021 udføres følgende øvelser 1-2-3-4-5-6-10. 
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Øvelse 1 - Vippe 

Vippen skal stå vippet op mod rytteren/trækkeren. 

Øvelsen går ud på, at deltageren selv eller deltageren skal få hesten til at træde vippen ned til jorden. 

Sværhedsgraden øges ved at hesten selv vipper vippen ned. 

Vippen trædes ned, og man går op på midten af vippen og står stille. Man skal her få hesten til selv at 

få vippen til at vippe ved, ved at få den til at træde stille fremad, og vippen vipper og man går videre 

fremad og ned af vippen. 

Deltageren viser hesten, hvad den skal gøre. Hesten må ikke sætte farten op hen over eller ned af 

vippen. Hesten må ikke træde ned af vippen, man har et forsøg. 

I rideklassen skal vippen ligge nede fra starten. Hvis deltageren ved, at ens hest kan vippe vippen ned 

selv, så øges sværhedsgraden og det er tilladt at gøre et forsøg. Ellers udføres øvelsen på samme 

måde, som beskrevet før. Parade på midten og hesten vipper vippen ned, ved at ligge vægten frem 

på forbenene, og gå fremad og ned. 

Øvelse 2 - Bro 

Ekvipagen skal gå lige mod broen med et godt tempo og udvise en god tilgang til øvelsen.  De skal 

lave et stop midt på broen. Hesten skal stå stille i 5 sekunder (tæl til 5) hvor hesten skal stå stille. 

Herefter går de ned af broen igen. Hesten må ikke bakke eller træde ned af siderne på broen. Man 

har et forsøg. 

Øvelse 3 - Pindsvin 

Ekvipagen skal gå lige imod øvelse med et godt tempo og udvise en god tilgang til øvelsen. Hesten må 

ikke bakke eller gå udenom øvelser. Hesten må ikke løbe eller springe igennem øvelsen. Hesten må 

godt stoppe op og kigge øvelsen an. Hesten skal forholde sig rolig og afvente deltagerens hjælp. 

Øvelse 4 - Vippe med sidelæns vip 

Man går med en god energi hen over vippen. Det er vigtigt at gå lige hen over midten, da vippen vip-

per sidelæns. Hesten må ikke træde ud over kanten af vippen eller undvige den hjælp som deltage-

ren/rytteren giver. Man har et forsøg. 

I rideklassen er det gældende for alle de 4 første øvelser, at det skal foregå på samme måde, som 

man trækker eller rider øvelserne. 

Øvelse 5 - Lågen 
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Man går med hesten på sin højre side i højre hånd med en god energi hen imod lågen. 

Lågen åbnes med venstre hånd og hesten skal vente, til man er klar til at føre hesten igennem lågen, 

med venstre hånd på lågen. Man slipper ikke lågen med venstre hånd. 

Hesten skal føres igennem lågen og skal bakke væk fra lågen. Hesten skal følge deltagerens hjælp og 

anvisninger, så man kan lukke lågen igen, og hesten har man hele tiden på sin højre side. 

Hesten må ikke skubbe eller mase deltageren, den skal være lydig og tage imod den hjælp, som del-

tageren giver sin hest. Deltageren må ikke slippe hverken hest eller låge under øvelsen. Man har et 

forsøg. Men man må gerne være langsom i udførelsen. 

 

Øvelse 6 - Podie 2 eller 3 ( tallet er størrelsen på podierne, der er 4) 

Deltageren skal føre hesten op på podiet med begge forben, hesten skal derfra gå lige over eller stå 

med alle 4 ben oppe på podiet, hvis man kan det. 

Sværhedsgraden øges, hvis man kan få hesten til den manøvre. 

Man skal tage et valg inden, at man starter på øvelsen, om hesten skal have 2 forben op og derefter 

lige over, eller 2 forben op og derefter alle 4 ben oppe og derefter lige ned. 

Hesten må ikke undvige den hjælp som deltageren giver, den må ikke træde ned. Hvis hesten ikke får 

4 ben op og står stille der, giver der kun for 2 forben oppe at stå. Man har et forsøg. 

Øvelse 7 – Ikke aktuel (Kun rideklasse) 

 

Øvelse 8 – Ikke aktuel (Kun rideklasse) 

 

Øvelse 9 - Vandslange tæppe (årets joker 2019) 

Slangetæppet bliver høj og smal hvis hesten er høj, således at rytter og hest kan gennemføre opga-

ven. Hesten skal gå lige igennem. Hesten må ikke stoppe inden øvelsen eller under udførelsen af 

øvelsen. 

Vandslange tæppet står på podie 1 og 2. Det skal kunne hæves op til 1,75 meter og måske højere. På 

den højde 1 meter bred. 

Denne højde vil især gælde for privatrytterne. 
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Hesten skal gå med en god tilgang og energi til opgaven, den må ikke undvige deltagerens/rytters 

hjælp, den må ikke løbe igennem eller blive voldsom. 

Øvelse 10 - Skummølle (årets joker 2021) 

Skummøllen bygges ens op for små og store heste, men mellemrummet imellem stængerne kan æn-

dres således at sværhedsgraden bliver den samme for en lille og en stor hest. 

Hesten skal gå med god tilgang til opgaven. Hestens må ikke undvige deltagerens/rytterens hjælp. 

Hesten må ikke løbe eller blive voldsom. 

 

Bedømmelseskriterier:  

- Opgaverne bedømmes af en dommer som giver point fra 1-10 for lydighed og harmoni i hver enkelt 

øvelse (der må gives halve point) i henhold til nedenstående pointskala. Se eksempel på bedømmel-

sesskema i Appendix 2. 

I agility vurderes samarbejdet med hesten, lydighed og hvordan øvelserne udføres ud fra de retnings-

linjer og sværhedsgrader, som der hvert år er udvalgt til øvelserne. Alle øvelserne skal gennemføres 

på 10-15 min, der kan være 2 dommere, som deler øvelserne imellem sig, så flere deltagere kan være 

i gang på samme tid i ridehuset. Samme regler gælder både i trækkeklassen og i rideklassen, hesten 

må ikke tvinges til at samarbejde, den skal frivilligt følge med. Deltagerne har ingen verbal eller an-

den indflydelse på dommernes vurdering. 

 

 

Særligt for ponyryttere: 

I agility konkurrencen trækkes der lod imellem de heste, som er udvalg til agility. Der trækkes lod på 

konkurrencedagen. Heste som der kan trækkes med og heste, som har prøvet agility før. Heste som 
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ikke er bange for nye ting, heste som kan overtales til at være med. Hesten skal helst passe i højden 

eller størrelsen til deltageren, således at deltageren kan lede og føre hesten igennem de forskellige 

øvelser 

Særlige regler for udstyr:   

- Hestens optømning er fri, hesten skal dog kunne håndteres forsvarligt.  

 


