
 

 

DGI turneringen i agility 2016 

 
Turneringens afvikling 
Turneringen afvikles over to aftener og en weekenddag. 
 
Sidste runde afvikles en weekenddag, hvor alle klasser konkurrerer i både agility og 
spring. 
 
Pris for deltagelse: 75 kr. pr. aftensstævne pr. hund og 125 kr. for dagsstævne pr. hund. 
Tilmelding efter sidste tilmeldingsfrist er ikke mulig.  

 
 

Arrangerende forening 
Arrangerende forening skal have tilstrækkelig plads til to agilitybaner, og forhindringer til at 
der kan afvikles spring og agility på samme tid. Arrangerende forening er således selv an-
svarlig for og afholder selv udgifterne til evt. lån af forhindringer hos andre foreninger. 
 
Foreningen sørger for hjælpere (banebyggere, 2 tidtagere pr. bane, 1 skriver pr. bane, 1 
indsender pr. bane, 2 banefiksere pr. bane). Der må ikke skiftes tidtagere i klasserne. DGI 
sørger for dommere, beregner, indskrivning og stævneledelse. 
 
Det tilstræbes, at der kan bestilles mad på forhånd. Den arrangerende klub afgør, om der 
skal være bespisning, og om det skal bestilles på forhånd. Arrangerende klub meddeler 
dette til Anette, inden udsendelse af stævneinvitation. Mad betales på stævnedagen.  
 
Den arrangerende klub sørger for gratis kage, kaffe og the til deltagerne. Betaling herfor er 
indeholdt i betalingen fra DGI. 
 
Den arrangerende klub sørger for forplejning til dommerne. Betaling herfor er indeholdt i 
betalingen fra DGI. 
 
Arrangerende klub for aftensstævne får 1.000 kr., for dagsstævne 1.800 kr. Betalingen 
dækker leje af bane, forhindringer, gratis kaffe, the og kage til deltagerne samt forplejning 
til dommerne. 
 
 

Turneringsregler 
Bortset fra nedenstående ændringer, gælder DGI’s Agilityregler. 
 
Klasser 
Hundene inddeles i følgende klasser. 
 
Begynder 
Hunden er mindst 18 måneder. (Slalom og vippe indgår ikke på banen). 
- Tiltænkt hunde der ikke før har deltaget i stævner eller har problemer med at gennemføre 
uden fejl. 



 

 

 

Side 2 

  
Let øvet 
Hunden er mindst 18 måneder. 
- Tiltænkt hunde der løber i klassene 1 og 2 i DcH eller DKK. 
 
Øvet 
Hunden er mindst 18 måneder. 
- Tiltænkt hunde der løber i klasserne 2 og 3 i DcH eller DKK. 
 
Senior 
Hunden er over 7 år starter som udgangspunkt som senior i enten begynder, let øvet eller 
øvet. 
 
Klubberne skal vejlede deres medlemmer, således at de tilmeldes i den rigtige klasse, som 
er svarende til deres erfaringsniveau. Hvis hund og fører i andre stævnesammenhænge 
stiller op i klasse 1 og har opnået ”en pind”, er hund og fører som minimum let øvet. 
 
Der bruges ikke bog, men håndhæves selvjustits. 
Arrangørerne kan til en hver tid kontaktes ved tvivlsspørgsmål. Det gælder både med hen-
syn til klasseinddeling og størrelse. 
 
Hvis dommer skønner at en hund er fejlplaceret i klassen, har de ret til at omplacere 
denne. 
 
I tvivlstilfælde har enhver agilitydommer/arrangøren, på forlangende, pligt til at måle en 
hund. Hundens mål angives ikke i centimeter, men det angives om den er lille, mellem el-
ler stor. 
 
Hund og fører stiller op i samme klasse gennem hele turneringen. 
 
 

Pointfordeling 

• Deltagerne dyster mod hinanden i hver af klasserne spring begynder, spring let 
øvet og spring øvet, samt agility begynder, agility let øvet og agility øvet.  

 

• Der tildeles point i både spring og agility 
 

• Ved hver turneringsdel får ekvipagerne to gennemløb på samme bane. Bedste 
gennemløb tæller 

 

• Dommeren kan stille forskellige banetider afhængig af hundens størrelse, så store 
hunde har færre sekunder end mellem hunde, og mellem hunde har færre sekunder 
end små hunde.  

 

• Der tildeles point til de bedste 3 fra hver klub i henholdsvis begynder, let øvet og 
øvet i forhold til hvilken placering de får. 

 



 

 

 

Side 3 

Eksempel på pointfordeling 
• Ved 7 deltagende klubber, hvor hver klub får tildelt point til de tre bedste hunde, der 

gennemfører uden diskvalifikation, er der følgende point til fordeling: 
28, 26, 24, 22, 20, 18, 16, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 
 

• Ved 6 deltagende klubber, hvor hver klub får tildelt point til de tre bedste hunde, der 
gennemfører uden diskvalifikation, er der følgende point til fordeling: 
24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 
 

• Ved 5 deltagende klubber, hvor hver klub får tildelt point til de tre bedste hunde, der 
gennemfører uden diskvalifikation, er der følgende point til fordeling: 

           20, 18, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 
 

• Ved 4 deltagende klubber, hvor hver klub får tildelt point til de tre bedste hunde, der 
gennemfører uden diskvalifikation, er der følgende point til fordeling: 

           16, 14, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 
 

• Ved 3 deltagende klubber, hvor hver klub får tildelt point til de tre bedste hunde, der 
gennemfører uden diskvalifikation, er der følgende point til fordeling: 

           12, 11, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 
 

• Ved 2 deltagende klubber, hvor hver klub får tildelt point til de tre bedste hunde, der 
gennemfører uden diskvalifikation, er der følgende point til fordeling: 

           8, 6, 4, 3, 2, 1 
 

• Samme pointmodel anvendes til udregning af de individuelle placeringer, hvor der 
ikke tages hensyn til, hvilken forening ekvipagerne kommer fra. 

 

• På den sidste turneringsdag kåres den vindende klub med vandrepokalen og de in-
dividuelle mestre i spring og agility, begynder, let øvet og øvet, lille, mellem og stor. 
Ved pointlighed placeres deltagerne efter antal dele af turneringen, de har deltaget 
i, færrest fejl, hurtigste tid. 

 

• Deltager nr. 1, 5, 10, 15, 20, 25 osv. i hver klasse og størrelse udløser en præmie. 
 

 


