
Hoopers intro og inspiration: 

Instruktør: 

Anne Rise, DcH Ødis-Bramdrup: Passioneret agility- og hoopers-, hundefører og -instruktør, også i lydighed 

og med erfaring fra adskillige hvalpekurser. 

Har haft hund siden jeg var 14 – og altid ’hængeørehunde’ i spanielkategorien. 

Jeg holder meget af at træne hunde – både egne og andres – jeg lærer af al træning. 

Jeg har været medlem af DcH i kreds 4 siden 2009, uddannet instruktør i 2013 og har siden trænet 

adskillige agilityhold, hvalpehold og det seneste år også hoopers, nu i Ødis-Bramdrup. 

Jeg har deltaget i DKKs hoopers dommeruddannelse, et 3-dages instruktørkursus og flere 

efteruddannelseskurser. Jeg deltager løbende i ’efteruddannelse’ inden for agility, herunder også 

mentaltræning. For tiden er jeg i gang med kredsinstruktøruddannelsen med særligt fokus på agility og 

hoopers. 

I mit ’hundecivile’ liv er jeg free lance underviser i kommunikation, personlig udvikling og ledelse, samt 

dansk for udlændinge – og spejder. 

For tiden har jeg 3 ft cocker spaniels, der alle er meget forskellige og  som alle både løber agility og hoopers 

på konkurrenceplan. 

 

HOOPERS ER LIGE RUNDT OM (det runde) HJØRNET! 

Hoopers er en nyere hundeaktivitet, et forhindringsløb med fokus på fart og flow, og med 

hensyntagen til hundens krop og sundhedstilstand. Hunden skal kunne se næste forhindring, løbe i 

eget tempo og hverken springe eller vride kroppen. 

Hunden trænes til at kunne distancedirigeres gennem den opstillede bane med op til 5 forskellige 

forhindringstyper; derfor er aktiviteten også velegnet for den mindre mobile hundefører, der 

trænes i kommunikation med hunden vha. verbale kommandoer og kropssignaler. 

På denne kursusdag vil der efter en kort introduktion blive prøvet simple øvelsesopstillinger, der 

tilpasses de deltagende hunde + førere. Derefter vil dagen forme sig som afveksling mellem 

information om sporten og øvelser, afsluttende med afprøvning af en eller to hele baner. 

Øvelserne vil i løbet af dagen tiltage i sværhedsgrad med hensyntagen til både deltagende hunde 

og hundeførere. 

De anvendte øvelser vil samtidig blive relateret til hverdagens lufteture og hjemlige aktiviteter.  

 

NB! Hunde, der deltager i denne aktivitet, skal være omgængelige, også når andre hunde er i hastig 

aktivitet. De skal kunne blive på et afsat sted, når føreren går fra dem, og komme ved indkald. Hundene vil 

blive trænet i at have fokus på et sted foran dem. 

Medbring masser af godbidder, gerne et legetøj, som kan kastes frem foran hunden, og som den kan lide 

(helst ikke legetøj med lyd). Hvis hunden har brug for ro, kan du medbringe et bur eller give den pauser i 

bilen. 

 


