
AGILITYSEKTORN 
TRELLEBORGS 

BRUKSHUNDKLUBB 
 

KLUBBTÄVLINGSREGLER 
 

Våra klubbtävlingar ska hållas 5 ggr om året. 
Anmälningslistor skall läggas upp på Facebook/hemsidan i god tid innan tävling. 

 
Klasser och regler för respektive klass: 
 
Novisklass – (Minst 12 månader) 
Alla får starta som inte startat på inofficiell eller officiell tävling. Referenstiden 
är banans längd/2. Ingen slalom och ingen gunga.  
5:e vägringen = diskning 
Även hund som uträttar behov på banan = diskning 

 
Barn under 13 år får lov att springa med rutinerad hund i novisklassen. 

 

Seniorklass – (Hundar som slutat tävla ute) 
Hundarna springer på samma bana som öppen klasserna fast med lägre hinder 
och samma referenstid som i Novisklassen (banans längd/2). Seniorklassen 
tävlar på samma gång som deltagarna i öppen klasserna men räknas för sig 
själv. 

 
Öppenklass Agility och Öppenklass hopp – (Minst 18 månader) 
Alla som tävlar i öppenklass springer på samma bana men: 
Klass 1 - hundarnas referenstid är banans längd/ 3 
Klass 2 - hundarnas referenstid är banans längd/ 3,5 
Klass 3 - hundarnas referenstid är banans längd/ 4 
Om det finns felfria hundar utan tidsfel från olika klasser vinner den hund som 
har bäst tid.  
 
Banorna ska vara jämförbara med Klass 1 



 
Man får INTE starta både i Novis och Öppenklass 
Man får INTE starta både i Seniorklass och Öppenklass 

 
Startavgift: 30 kr/ start 
 

Antal pristagare/klass och storlek: 
1–3 deltagare 1 pris 
4–6 deltagare 2 priser 
7–10 deltagare 3 priser 
11–15 deltagare 4 priser 
16–20 deltagare 5 priser 
 
Alla som tävlar i Klass 1 och går felfritt får pris 

 

Poäng (Räknas i Öppenklasserna) 
1:an 10 p 
2:an 8 p 
3:an 6p 
4:an 4 p  
5:an 2 p  
 
Resten som går igenom utan att bli diskade: 1 p 
Diskad: 0 p 
 
De som nollar (d.v.s. inte får någon rivning, vägran eller tidsfel) får tilldelas sig 3 
extra poäng. 
 
Alla poäng skrivs in i klubbtävlingsbarometern och sen koras det efter varje år 
ett bästa NOVIS/X-SMALL/SMALL/MEDIUM/LARGE/X-LARGE ekipage som på 
årsmötet får tilldelat sig ett pris. 
 
Priserna administreras och beställs av Agilitysektorn. 


