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Flyball

Flyball är en relativt ny fartfylld hundsport som uppfanns i USA i slutet av 70-talet och 
under 80-talet vann sporten popularitet framförallt bland agility utövare. Till en början 
fungerade flyball endast som pausinslag mellan agilityklasserna, men snart formades en 
egen sport fram. Den första klubben bildades, nämligen North American Flyball 
Association. Sedan dess har flyball blivit en erkänd sport i flera länder där det således 
arrangeras officiella tävlingar, såväl individuellt som i lag. Vi har ännu inte kommit så långt i
Sverige utan de tävlingar som genomförs här är inofficiella.

Flyball är en fartfylld lagsport, varje lag består av fyra ekipage med två reserver i varje 
lag. Lagtävling, som är den roligaste tävlingsformen att titta på, består av en stafett mellan 
två lag på två parallella banor. Varje lag består av fyra ekipage. Varje hund hoppar över de
fyra låga hopphindren, springer fram till flyball maskinen och trampar på plattan så att 
bollen kastas upp i luften i en båge. Hunden fångar bollen i luften eller på marken och 
hoppar sedan tillbaka över hindren till målet, där nästa deltagare tar vid. Vinnare är det lag
som på kortast tid utför fyra korrekta ru

Flyball går ut på att hunden ska hoppa över 4 hinder på en rak bana, utlösa flyball 
maskinen som kastar upp en boll i luften som din hund ska fånga och alltså ta bollen och 
hoppa tillbaka över hindren och komma tillbaka till dig med bollen i munnen.. Banan är i 
Sverige 20 meter lång och hindren, fyra stycken, är placerade med 4 meters mellanrum. 
Flyball maskinen är utrustad med en platta som då hunden trampar på den utlöser en 
hävarm, vilken kastar iväg den boll som hunden ska fånga.

Det gäller att va så snabb som möjligt.

Ofta har man dessutom två banor bredvid varandra.

Ditt mål är alltså att din hund hoppar alla 4 hindren, trycker, fångar bollen, hoppar tillbaka.

Regler
Varje hund ska i tur och ordning springa en bana på ca 25 meter med fyra hopphinder, i 
slutet av banan finns en låda som innehåller en boll, där ska hunden trycka på en platta 
som gör att bollen flyger upp i luften. 
Hunden ska då fånga bollen, helst i luften och hoppa tillbaka över de fyra hinderna. 
Hopphindren höjd bestäms utifrån den minsta hundens mankhöjd som deltar i laget, därför
kan det vara en fördel om det finns en liten hund i laget.
I flyball kan man inte riva hinder därför att hindren är plank hinder. 
Bollen är ofta en tennisboll, ibland en squashboll för att passa små hundar. Hunden måste 
göra hela loppet självständigt, om föraren passerar startlinjen måste hunden göra om 
loppet. Så det är viktigt att tänka på att inte nån av dina kropps delar får komma över 
mål/start linjen för då godkänds inte loppet.
Hunden måste ha bollen i munnen när den passerar mållinjen.
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Flyball tävlar man ofta i lag.
Om din hund t.ex. skulle missa att hoppa ett hinder så får du inga felpoäng utan du får 
istället springa igen som sista man i laget, vilket givetvis ger mycket längre tid.

Tävla 
Det finns inga svenska regler för flyball. De svenska klubbarna försöker dock i viss mån att
följa de amerikanska reglerna. Officiella tävlingar arrangeras dock aldrig i Sverige.

På tävling kallas varje runda, då alla hundar springer varsin gång, för ett heat. Vanligtvis 
tävlar man i en form av knock-out system. Två lag tävlar mot varandra och det vinnande 
laget får gå vidare lag som tidigare också vunnit. En sådan omgång mellan två lag går 
vanligen till så att det lag som är bäst av tre eller fem heat vinner.

En annan form kan också vara att man samlar de bästa tre heaten av fem och det lag som
först vunnit tre heat får poäng. Det förlorande laget får 0 poäng. Dessa poäng läggs ihop 
under tävlingsdagen och räknas sedan ut då alla lag har tävlat mot varandra.

Det finns tre olika klasser.

• Novice är en nybörjarklass.
• Open är som en öppen klass, alltså får alla deltaga.
• Championship liknar segrarklassen.

Precis som i andra hundsporter kan hunden få olika titlar, detta än så länge enbart i USA. 
Flyball Dog, som förkortas FD, Flyball Dog Excellent, FDX, och Flyball Dog Champion, 
FDCh.

Tävlingar i flyball är tyvärr inte så vanliga i Sverige utan brukar mer vara som 
underhållning på olika agilitytävlingar eller andra uppvisningar där agility ingår. 
Flyballträningar vinner dock mark hos allt fler hundklubbar. Allt fler upptäcker hur roligt 
flyball är och hur fantastiskt roligt hundarna har det vid flyballträningarna.

Hur kan man träna Flyball?
I Flyball är det jätte viktigt att din hund kan framåtsändande, som betyder att din hund kan 
hoppa 4 hinder och du står kvar på plats. Alltså att du bara ska kunna säga (framåt hoppa)
Och din hund hoppar hindren.

Du måste ju självklart också lära din hund att trycka på Flyball maskinen.
Du kan t.ex. till och börja med lära din hund att trycka på t.ex. ett lock eller en planka.
Sen där efter lära den att trycka på maskinen.
Din hund bör också gilla bollar.

Du behöver för att kunna tävla är: En frisk och kry hund med färdigheter!

Länkar:
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Hur flyball går till, bilder....

Jättebra vad flyball är på Hundungdoms sida med fina teckningar
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