
STATUTER     

för  

Västra Distriktets distriktsmästerskap i Agility.     

 

Distriktsmästerskapen i agility avgörs vid inofficiell agilitytävling.  

Tävlingen arrangeras under perioden september – november.   

Storleksklasser tillämpas i enlighet med officiella regler.  

Hund får endast starta en gång per bana, oavsett förare.  

 

Individuellt DM   

Tävlingen består av två lopp, ett i öppen hoppklass och ett i öppen agilityklass.  

Distriktsmästare blir det ekipage i respektive storleksklass som har minst hinderfel,tidsfel 

och snabbaste tid, helt i enlighet med officiella regler.  

 

Hinderfel, tidsfel och tiderna från de båda loppen, adderas med varandra varefter segraren i 

respektive storleksklass utses.  

 

Diskvalifikation i ett lopp ger 50 fel och tiden blir 1,5 x idealtiden.  

Anmälningsavgift enligt SBK:s rekommendationer för officiell individuell tävling.  

 

Lag-tävling  

Distriktets klubbar har rätt att ställa upp med ett eller flera lag per klubb.  

Lagtävling avgörs i en hoppklass.  

Ett lag består av max 6 hundar i valfria storlekskategorier, varav de 4 bästa resultaten räknas.  

Har ett lag ej 4 hundar i mål, erhåller den/de hundarna 50 fel och 1,5 x idealtiden för det 

diskade loppet, för att uppfylla kvoten om 4 hundar i mål.  

Samtliga laghundar i respektive storleksklass körs lagvis, innan hindren ändras för nästa 

storleksklass.  



Anmälningsavgiften enligt SBK:s rekommendationer för officiell tävling.  

 

Deltagare  

Rätt att delta har ekipage tillhörande Brukshundklubb, Hundungdomsklubb som är fast 

boende inom Västra Distriktet.  

 

Övrigt  

 Anmälningsavgift och laganmälningar skall vara poststämplade (registrerade) minst 3 

veckor före tävlingsdagen.  

 Officiellt fastställd anmälningsavi används eller online.  

 Anmälningsavgiften betalas in på arrangerande klubbs konto, och tillfaller tillfullo 

arrangerande klubb.  

 Separat laganmälan sändes till arrangerande klubb.  

 Arrangerande klubb bekostar och utdelar tre lämpliga priser per individuell 

storleksklass, samt till vinnande lag, som utdelas på tävlingsdagen efter tävlingens 

slut.  

 Individuella priser, medaljer i guld, silver och brons för respektive storleksklass 

utdelas på tävlingsdagen och bekostas av arrangerande klubb. Dessutom utdelas ett 

ständigt vandringspris till distriktsmästaren i respektive storleksklass.  

 Lagvandringspris delas ut på tävlingsdagen.  

 Arrangerande klubb bokar och bekostar domare och tävlingsledare, dessa behöver ej 

vara auktoriserade. Är domare och tävlingsledare ej auktoriserade skall de godkännas 

av distriktets agilitysektor.  

 Arrangerande klubb ombesörjer att inbjudan skickas till samtliga klubbar HU-klubbar 

inom distriktet.  

 Turordning upprättas av distriktets agilitysektor så att de närmaste fem årens 

arrangörer är utsedda.  

 Vid oklarheter angående arrangemanget kontaktas distriktets agilitysektor.  

 Elektronisk tidtagning är önskvärd. 

 



Regler  

Öppen agilityklass, svårighetsgrad enligt agilityklass 2.  

Öppen hoppklass, svårighetsgrad enligt hoppklass 2, gäller även lagklass.  

I övrigt gäller ”Bestämmelser för officiella tävlingar”.  

 

Revidering av statuten  

Statuten revideras av agilitysektorn i Västra Distriktet. 

 


