
Hej, jag tävlar agility med mina Irlän-
dska settrar, Jack, Tricksie and Victory 
(Vickie). Agility är en rolig aktivitet som 
går på hög fart. Det behövs ett gott sa-
marbete mellan hunden och förare. Det 
går ut på att klara en hinderbana på 
mellan femton till tjugo hinder felfritt 
och hunden som gör det fortast vinner. 
Hundarna tävlar i två grenar, hopp och 
agility. Hoppgrenen går fortast men är 
enklast att börja tävla i för det finns inga 
balanshinder. Innan man börjar tävla 
måste hunden kunna alla hinder. Slalom 
är det hinder som tar längst tid att lära 
in tills hunden kan det självständigt. 
Man måste också lära hunden handling, 
d.v.s. förare ger hunden ett tecken när 
det ska byta riktning.

Konstigt nog var mina första hundar i 
Sverige 2 shelties på foder men min väg 
till Agility har gått genom min första 
egna Irländsk setter, Millie (LP1 Alun-
da Millennium). Hon är en import som 
kom från min familjs egen uppfödning 
på Irland. Hon är sjätte generation av 
samma Irländsk setter linje i vår familj.

För att hantera en stor hund som en 
Irländsk setter, så tyckte min man att vi 
skulle gå på kurs hos lokala SBK klubben 
i Alunda, Olandstrakten BK. Vi provade 
många kurser bland annat valp, allmän-
lydnad och tävlingslydnad men tyckte 

att de som såg ut att ha roligast var hun-
darna som tränade agility.

På den tiden borde vi i närheten av hun-
dklubben och kunde spendera många 
timmar att träna och träna. Trots mina 
dåliga träningsmetoder, lyckades Mil-
lie börja tävla i agilityklass 1 och nådde 
så småningom klass två innan hon 
bestämde sig för att pensionera sig vid 
nio års ålder. Då hade hon även hun-
nit med en kull av 7 valpar, två som jag 
behöll själv, Jack och Tricksie.

Idag är hon fjorton år gammal. Hon har 
även tävlat i lydnad.
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Inom hundklubben vart jag så smånin-
gom ansvarig för agilitysektorn. Jag har 
utbildat mig till Allmänlydnads- och 
Agilityinstruktör och hållit många agil-
ity kurser. Som tävlingsledare har jag 
ordnat agility tävlingar. Som mest har vi 
haft över 300 startande ekipage.

Med Jack och Tricksie, bestämde jag mig 
att koncentrera min energi på agility. Vi 
har åkt runt i Sverige med husvagn och 
spenderat helger och semester med att 
tävla agility. Ett bra sätt att se landet och 
träffa mycket trevligt hundfolk. Tyvärr 
är det inte många settrar som tävlar i 
agility. Vi är en minoritet bland alla Bor-
der collies och Shelties i agilityvärlden. 
Båda Jack och Tricksie tävlar idag i elit-
klass (klass 3), men nu är konkurrensen 
hård bland all BCs. Man känner sig 
väldig stolt de dagar vi har placerat oss 
framför alla BCs. Ibland funderar jag på 
att skaffa en BC för att tävla på högsta 
nivån på agility men man måste komma 
ihåg varför man började och jag före-
drar mina settrar.

Nu kommer nästa utmaning med Vickie. 
Hon kan alla hinder och vi putsar på vår 
handling och snart kan man se henne 
glänsa på agilitybanan.

/Mary Walsh 
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