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DGI Turnering i Agility 2017 
For DGI Midtjyllands agilityforeninger 

 (Kun for medlemmer i lokalforeningerne i DGI Midtjylland)   
 
 
I 2016 lavede vi nogle små justeringer i reglerne. Dette har vi evalueret på, og fået posi-
tiv feedback. Derfor fortsætter vi efter samme regelsæt. 
 
Vi har fjernet point-tildelingen for antal tilmeldte hundeførere. Dette er gjort for at få fle-
re små klubber med i ”kampen”. 
 
I nedenstående tekst er det gjort tydelig hvordan klasse-opdelingen er: 
 
Begynder: 
Dette er tiltænkt hunde som ikke tidligere har deltaget i konkurrencer eller hunde der har 
problemer med at gennemføre uden fejl eller under banetiden. Der er ikke slalom og vip-
pe med. 
 
Let øvet: 
Dette svarer til, at man starter i klasse 1 i DcH eller DKK, eller hvis man har løbet et år 
som begynder og har gennemført mindst 3 baner med eller under 10 fejl. 
 
Øvet: 
Dette svarer til klasse 2-3 i DcH eller DKK. 
 
Vi kan kontaktes hvis man er i tvivl om sin indplacering. 
 

1. del hos DCH Viborg, Neckelmannsvej 4, 8800 Viborg 
Begyndere og øvet løber en springbane, letøvet løber agility 
Onsdag, den 10. maj 2017 - Start kl. 17:30 
Sidste frist for tilmelding 26. april 2017 
Der løbes 2 gennemløb, det bedste resultat bruges. 
Startgebyr: 75 kr. 
Dommere: Carsten Hansen og Hans Peder Dinesen 

2. del hos DAF Silkeborg, Viborgvej 77, 8600 Silkeborg 
Begyndere og øvet løber agility, letøvet løber spring 
Torsdag, den 15. juni 2017 - Start kl. 17:30 
Sidste frist for tilmelding 1. juni 2017 
Der løbes 2 gennemløb, det bedste resultat bruges. 
Startgebyr: 75 kr.  
Dommere: Carsten Hansen og Hans Peder Dinesen 

3. del hos DcH Herning, Nakskovvej 15, 7400 Herning  
Alle løber både agility og spring. 
Søndag, den 1. oktober 2017 – Start kl. 08:30  
Sidste frist for tilmelding 14. september 2017 
Der løbes 2 gennemløb, det bedste resultat bruges.  
Startgebyr: 150 kr. 
Dommer: Carsten Hansen og Hans Peder Dinesen 



 

Side 2 

 
 
 
Tilmelding sker online og der vil stå et tilmeldingslink på indbydelsen, der bliver 
sendt ud for hver del af turneringen. 
 
Tilmelding efter sidste tilmeldingsfrist er ikke muligt.  
  
 
 
 
Venlig hilsen 
 
DGI Midtjyllands Agilityudvalg 
 
Anette Stougård – mail@montys.dk 
Henriette Skrøder – henrietteskr@hotmail.com 
Trine Balleby – trineballeby@mail.dk 
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