
Flyball i Myndeklubben 
Stillingsopslag

Vi har målet og arbejdsredskaberne
Vi vil rigtig gerne tilbyde vores medlemmer muligheden for 
at dyrke Flyball. Så vi har i Myndeklubben indkøbt et 
komplet sæt Flyball udstyr til Jylland, og et sæt til Sjælland.  

I Jylland har Vibeke Simonsen (Whippet ejer) tilbudt sin 
hjælp og kompetencer. Og vi søger nu efter et eller to 
medlemmer på Sjælland, som har lyst til, at gribe bolden og 
give sig selv, og andre myndefolk muligheden for succes 
med Flyball!

Vi vil rigtig gerne høre fra dig
• der gerne vil lære mere om Flyball  

• der elsker at træne med din Mynde og arbejde 
med positiv indlæring 

• der tror på, at din hund kan lære at forcere et 
par (lave) spring og fange en bold, som skal 
afleveres retur til dig  

• der har lyst til at være sammen med andre 
myndefolk om en ny sjov udfordring 

• der vil være den, der har ansvar for en times 
træning om ugen i en periode (for et lille hold 
på 4-8 personer)

Myndeklubben tilbyder dig et arbejdsmiljø
• med stor mulighed for at bidrage til en aktivitet 

med masser af udfordringer og latter 

• hvor du kan være med til, at skabe sammenhold 
om en fælles interesse 

• hvor du kan hjælpe med, at lære andre om 
positiv indlæring i praksis

Vi er en frivillig forening. Og arbejdet som Flyball-træner er som udgangspunkt ulønnet, men vi vil rigtig 
gerne bidrage med materialer og mulighed for deltagelse på online-kursus i praktikken om Flyball, så du 
bliver klædt godt på til opgaven. Vi håber du har fået lyst til at være med på trænerholdet i Flyball. 

Hvis du vil høre mere om, hvordan du kommer med, så kontakt Jonna på tlf. 2498 4711 eller på mail 
jonna@teknisk-designer.dk  med dit telefonnummer. Så vil Jonna sætte dig i kontakt med Vibeke, der kan 
fortælle dig mere om, hvad hun er i gang med. 

Hvad er Flyball
Flyball er et hækkestafetløb for et hold af fire hunde. Hver hund løber - efter tur - over fire spring med en 
afstand på ca. tre meters mellemrum. For enden af springene er der en flyball-boks.  
Hundene presser forsiden af boksen ind med poterne, og boksen skyder en tennisbold ud, som hunden 
skal fange. Derefter løber hunden tilbage over de fire spring. Når en hund passerer start-/målstregen, 
starter den næste hund. 

På nettet findes mange flere billeder og videoer af Flyball 
Se f.eks Flyball - crufts finale 2019: Closest Flyball Final Ever! Aces vs Focus | Crufts 2019 https://
www.youtube.com/watch?v=PU1GeyJIHe4

Vil du gerne være med?
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