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35 års fødselsdag går helt i hundene 
 

Åbent hus med sjov for hund og ejer 
 
Dansk Agility Forening, Silkeborg fejrer vores 35 års jubilæum med et åbent hus arrangement 
søndag d. 14. august.  
 
Her vil der være mulighed for at kigge indenfor på vores træningsplads på Viborgvej 77 i Silkeborg 
og blive klogere på hvem vi er. Og du er velkommen til at medbringe både hunden og resten af 
familien. 
 
Hele dagen vil der nemlig være mulighed for at prøve en lang række forskellige aktiviteter med 
egen hund, lige som der vil være flere opvisninger i løbet af dagen og forskellige boder med salg af 
hunde- og træningsudstyr. Og bliver du sulten, kan der købes både frokost, samt kaffe og kage. 
 
Udfordringer for både hjerne og krop 
Vi slår dørene op til træningspladsen kl. 10 og herefter kan du udfordre din hund med både en 
omgang hjernegymnastik og fysiske udfordringer, med spændende aktivitetslegetøj, hvor hunden 
skal finde gemte godbidder, eller en tur på sansebanen, hvor hundens sanser bliver udfordret af 
nye, spændende indtryk.  
 
Der er også mulighed for at snuse lidt til sporarbejde, teste hundens evner på agilitybanen under 
kyndig vejledning, eller få taget et flot foto af din hund.  
 
Og er du god til at gætte, kan det være at det er dig, der løber med præmien i 
jubilæumskonkurrencen, hvor vinderen findes kl. 14. 
 
Foreningens medlemmer vil i løbet af dagen give flere opvisninger i både agility og hoopers. Her er 
der fart over feltet, når forhindringerne passeres hurtigt og sikkert, mens hundeføreren med ord og 
kropssprog guider sin hund gennem banen. 
 
En af de allerførste 
Dansk Agility Forening, Silkeborg var en af de allerførste agilityforeninger i Danmark, og da vi blev 
stiftet i 1987 gjorde vi samtidig op med kæft, trit og retningstræningen, der herskede på det 
tidspunkt, og havde i stedet som formål at tilbyde motivations-baseret træning, hvor hundene 
samarbejdede af lyst. Det gør både indlæringen nemmere og meget sjovere for både hund og 
fører. 
 
Denne holdning danner stadig basis for al vores hundetræning, men mange andre ting har ændret 
sig siden. Fra udelukkende at træne agility har vi i dag mange forskellige typer hold for hunde i alle 
aldre. De yngste går på hvalpemotivationshold og kan senere træne agility eller hoopers, når de er 
blevet lidt ældre og de basale ting er kommet på plads.  
 
Mange forskellige racer 
En anden ting, som har ændret sig, er hundene – fra primært at være større brugshunderacer som 
f.eks. labrador, golden retriever og schæfere, er der i dag hunde i alle racer og størrelser – en 
afspejling af hundene i dagens Danmark, hvor mange har en mindre eller mellemstor hund. 
 
DAF Silkeborg har alle årene haft et stærkt socialt sammenhold – både på holdene og på tværs i 
foreningen – og den ugentlige træning bliver tit afsluttet med en hundesnak og en god kop kaffe på 
foreningens store overdækkede terrasse, ligesom vi løbende afholder stævner, foredrag, kurser og 
klubaftner. 
 
Og når åbent-hus-arrangementet er slut kl. 16 er du forhåbentlig blevet meget klogere på hvem 
DAF Silkeborg er og måske også blevet lidt klogere på din hund. 

 
Læs hele programmet her  

https://www.dafsilkeborg.dk/onewebmedia/Plakat_invitation_DAF-35_aar_14_08_2022.pdf

