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Sportens historia
Den här fartiga hundsporten startade i Kalifornien i USA under slutet av 70-talet. Sporten 
fick stor publik direkt, då mannen bakom sporten, Herbert Wagner, visade några hundar 
som körde flyball i Johnny Carsons populära TV show. Det tog alltså inte lång tid innan 
sporten fick stor spridning i hela Nordamerika. De första åren hade man inte någon flyball-
låda, utan människor la ut tennisbollar till hundarna. Snart kom dock de första lådorna 
i bruk och under början av 80-talet bildades en egen klubb för flyball, North American 
Flyball Association (NAFA). Under slutet av 80-talet spred sig intresset för sporten från 
USA och Kanada vidare till Europa. Till Sverige kom flyball i början av 90-talet då ett större 
hundfoderföretag med Sveriges Hundungdoms och Svenska Brukshundklubbens hjälp ville 
få medlemmar att intressera sig för sporten. Något större intresse, om man jämför med 
till exempel agility, har det inte blivit. Flera av Sveriges Hundungdoms lokalklubbar köpte 
flyball-lådor och inoffciella tävlingar anordnades under några år. Än så länge finns det inte 
några tävlingsregler för flyball i Sverige och sporten är inofficiell. Men i många andra länder 
är det en mycket populär tävlingsgren.

Det här är flyball
Flyball betyder flygande boll på engelska. 
Flyball är en fartfylld, spännande lagsport 
i stafettform. Det är fyra hundar och fyra 
förare med i varje lag. Varje hund i laget 
ska springa en sträcka på en rakbana och 
hoppa fyra fasta hinder. I slutet av hinder-
banan står flyball-lådan, hunden trampar 
på en platta som utlöser att en tennisboll 
kastas upp. 
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Hunden fångar bollen och hoppar åter 
över de fyra hindren på sin väg tillbaka 
till föraren. När den första hunden i 
laget passerat mållinjen får nästa hund 
ge sig iväg. Tiden tas på hela laget och 
det lag som får snabbaste tiden vinner. 
Världsrekordet ligger på runt 15 
sekunder för ett lag med fyra hundar!

Bollglad hund! Rasen heter nova scotia duck tolling 
retriever, men kallas för tollare.



Tävlingsbanan
Banan består som sagt av fyra hopphinder 
och en flyball-låda. Hur lång banan är kan 
skilja sig lite mellan olika länder. Med de 
flesta har kopierat den Nordamerikanska 
flyballklubbens (NAFA:s) regler. Därför 
tar vi det som exempel. Från startlinjen till 
första hindret är det ca 2,8 meter och från 
det sista hindret till flyball-lådan ska avstån-
det vara ca 4,5 meter. Hela banan mäter då 
knappt 18 meter och är ca 4 meter bred. 
Hindren är fasta, vilket betyder att de inte 
kan rivas, men å andra sidan är det inte några 
höjdhopp man är ute efter i flyball. Hur höga 
hindren är bestäms av lagets minsta hund. 
Lägsta hinderhöjd är lite drygt 20 cm och 
den högsta drygt 40 cm.

Hoppa hinder och hämta boll
Din hund ska vara frisk och intresserad av bollar. Det bästa är att du delar upp din flyball-
träning i flera delar (moment). Ett moment är att lära hunden hoppa över hinder när du 
säger ”hopp”. Det kan du göra genom att sätta hunden framför hindret och kasta en 
boll eller leksak över hindret. Säg ”hopp” till hunden och låt den hoppa över hindret och 
hämta bollen. När du är säker på att hunden vet vad ”hopp” betyder är det dags att lära 
den att hoppa över flera hinder i rad. I början kan du springa med din hund, men ditt mål 
är att du ska kunna stå kvar vid första hindret och skicka hunden framåt. Så småningom 
klarar hunden av att hoppa alla fyra hinder på egen hand. Det kan krävas en del träning 
för att få hunden att vilja hoppa över alla hinder på sin väg tillbaka till dig. Det är ofta lät-
tare och roligare om du kan få hjälp av någon när du tränar. Ta ett steg i taget och belöna 
när hunden gör rätt.

Träna flyball
Vad man behöver för material till sin träning är fyra hopphinder och en flyball-låda samt 
bollar. Det är lådan som kan vara besvärlig att få tag i, men flera av våra klubbar har lådor 
så en idé kan vara att höra av sig till en närliggande Hundungdomsklubb. Vill man ha sin 
egen låda för att kunna träna hemma måste man leta på Internet för att hitta en firma 
som tillverkar dem.

Hopphindren är inte höga. Här en tysk schäferhund 
som gillar att hoppa.



Intresse av lådan 
Till att börja med måste din hund bli in-
tresserad av lådan. Strunta i bollen så länge 
och beröm och belöna med godis/leksak 
så snart hunden närmar sig lådan. När 
någon av hundens tassar vidrör plattan ger 
du extra mycket beröm. Snart får hunden 
bara belöning när en eller två tassar rör vid 
plattan och belöningen har bytts från godis 
till en boll. Att använda sig av klicker för 
att träna hunden på flyball-lådan är säkert 
jättebra.

När plattan trycks ned utlöser det en 
fjädermekanism som i sin tur gör att bollen 
kastas upp från lådans baksida. Snart lär 
sig hunden att det är när den trampar på 
plattan som belöningen kommer i form av 
boll. Det går ofta ganska fort för de flesta 
hundar att koppla ihop plattan med att 
bollen kommer utfarande. En dag kommer 
din hund att klara av alla moment för sig: 
att hoppa över hindren, att trampa på plat-
tan, att fånga bollen och att med bollen i 
munnen hoppa över alla hinder tillbaka till 
dig. Då är det dags att sätta ihop två eller 
tre moment och senare provar du förstås 
på att köra allting i en följd.

Den här hunden, en australian cattledog, ska förstå 
att genom att trycka på plattan på lådan kommer 
bollen som en belöning. Det kommer säkert gå bra 
då den verkar ha rätt nyfikenhet och en matte som 
berömmer.

Det gäller att ha bra tajming. Precis när 
hunden sätter en tass på lådans platta, ska 
belöningen komma. En duktig border collie 
som vet att nu har den gjort rätt.

När man har kommit så långt som 
den här groenendaelen har gjort, är det 
bollen som är målet och belöningen. 
Att hunden tar ”lyra” vinner man 
mycket tid på!



Flyball och stress
Flyball kan lätt stressa hunden. Den ska springa, den ska hoppa, den jagar ett byte (bol-
len) och allting ska gå fort. Det är därför viktigt att du låter din hund varva ned ordent-
ligt med jämna mellanrum när du tränar och att träningspassen är korta. Hur stressande 
flyball är beror helt och hållet på hundens temperament. Men om din hund gillar den här 
sporten kommer förväntningarna öka så fort den ser eller hör ljudet av en flyball-låda. 

När man tävlar i flyball blir det ännu mer stress, för då är det många andra hundar i när-
heten vilket betyder konkurrens om bollen och det ökar oftast stressnivån. Det är också 
ofta hög ljudvolym och mycket rörelse runt tävlingsbanorna. Ett tips är att du försöker 
träna din hund lugnt och koncentrerat och att du även tränar i någon annan hundsport. 
Det kan till exempel vara i spår, lydnad eller freestyle. 



På tävling
När lagets alla hundar har sprungit varsin gång har laget gjort ett heat. I de länder där 
flyballsporten är populär avgörs oftast tävlingar i ett knock-out system. Två lag tävlar 
mot varandra och det vinnande laget får gå vidare i turneringen och tävla mot ett annat 
vinnande lag. I en sådan tävlingsomgång mellan två lag går segern till det lag som är bäst 
av antingen tre eller fem heat. Precis som i andra hundsporter finns det olika klasser i de 
länder där sporten är officiell. 

Bra lagtävling
De flesta länder har tre klasser, men det kan skilja från ett land till ett annat. Noviceklas-
sen är för nybörjare och därefter kommer openklassen. Den svåraste klassen, för de snab-
baste och säkraste lagen, kallas ofta för championklass. Alla felfria lag får poäng beroende 
på vilken tid som laget sammanlagt har, ju snabbare tid desto högre poäng. Poängen får 
hundarna i laget även individuellt och en hund kan alltså vinna olika titlar beroende på 
hur framgångsrika de har varit tillsammans med sitt lag. På svenska tävlingar har man 
gjort så att om en hund i laget gör något fel, som att den missar ett hinder eller släpper 
bollen innan mållinjen, då får den springa banan en gång till som lagets sista hund. Laget 
får inga minuspoäng, men det blir förstås en sämre sluttid. 

Hundens storlek spelar ingen roll i flyball, stora och små tävlar i samma lag. Viktigt är att hunden kan 
alla olika delar och snabbt fångar bollen. Den här dansk-svenska gårdshunden visar stor målmedvetenhet.



Om du vill veta mer om 
flyball
Det finns som sagt inga tävlingsregler för 
flyball. Men flera av våra lokala klubbar 
har lådor och hinder och kanske att det 
finns flera på din klubb som vill börja träna 
flyball. På Internet finns det ganska mycket 
information om sporten, men främst på 
utländska sidor. 

Vilka som får tävla
Flyball är som sagt inte någon officiell 
sport i Sverige. Med det menas att det inte 
finns fastställda tävlingsregler och att ingen 
speciell hundorganisation har ansvaret över 
sporten. I de länder där sporten är officiell 
tillåts alla hundar, även oregistrerade, att 
tävla. Lägsta ålder är i en del länder 12 
månader och i andra 18 månader. 

Att hunden bör ha vuxit färdigt och är fullt frisk är självklart. Den ska också ha bra 
kondition och förstås gilla bollar mycket! Då flyball nästan alltid körs i lagform måste 
man hitta minst tre kompisar som vill vara med i laget, man behöver också ha en reserv. 
Små och stora hundar kan utan problem delta i samma lag. För mycket små hundar kan 
tennisbollen bytas ut mot en squashboll. Beroende på hur tävlingen är ordnad kan varje 
lag behöva sin egen ”bollkalle”. Bollkallen har till uppgift att ladda flyball-lådan med nya 
bollar mellan varje hund. 
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Vad är Sveriges Hundungdom?
Vi är främst till för dig som är mellan 6 och 25 år. Sveriges Hundungdom är Svenska 
Kennelklubbens (SKK:s) och Svenska Brukshundklubbens (SBK:s) ungdomsförbund. 
Till oss är du välkommen med vilken hundras som helst, du kan vara nybörjare eller ruti-
nerad. På våra lokala Hundungdomsklubbar, som finns runt om i landet, anordnas kurser 
i freestyle, agility, lydnad, bruks och handling. Många av våra klubbar har läger, tävlingar, 
kurser och träffar samt funktionärsutbildningar. Mer information om våra aktiviteter får 
du genom kansliet och vår hemsida.

Förmåner
Som medlem hos oss får du många förmåner, bland annat medlemstidningar och ung-
domsmedlemskap. Ungdomsmedlemskapet gäller för dig som är under 25 år. Det betyder 
att du får ett extra medlemskap i en av SKK:s specialklubbar. För dig som är under 18 år 
innebär ditt medlemskap att du även blir medlem i SKK länsklubb. Andra förmåner är att 
du får 10 procents rabatt på enskild hundförsäkring hos Agria Djurförsäkringar.


