
Invitation til 
DAF-CUP i Silkeborg 

               
DAF-cuppen foregår i år i Silkeborg lørdag d. 5. oktober 2019, og det vil glæde os at se jer alle 
til en spændende agilitydyst om vandrepokalen mellem DAF Randers, DAF Aalborg og DAF 
Silkeborg.  
 
Vi starter med indskrivning kl. 8.30 – 9.00. Selve stævnet starter kl. 9.15 og forventes afsluttet 
kl. 15.00. Der er mulighed for at forudbestille rundstykker og grillpølser med kartoffelsalat i 
forbindelse med tilmeldingen, og derudover vil der på dagen kunne købes kaffe, kage, øl og 
vand. 
 
Der konkurreres i følgende klasser: 
● Spring 

● Agility 

 
Man kan stille op som enten 
● Begynder  
● Let øvet  
● Øvet  
 
Der er ikke slalom og vippe med i begynderklassen. Der henvises i øvrigt til DGIs agilityregler 
samt DAF-CUP reglerne, som er skitseret på næste side. 
 
Alle deltagere får to gennemløb på den samme bane i henholdsvis spring og agility. Ved første 
gennemløb må alle ekvipager løbe banen færdig uanset eventuel diskvalifikation. Når banetiden 
er gået (dobbelt banetid for begyndere), og dommeren fløjter, skal banen dog forlades. Ved 
andet gennemløb skal banen forlades ved diskvalifikation.  
 
Dommer på dagen er Mette Guldborg Gabel. 
 
Stævnet foregår på vores træningsplads på Viborgvej 77, 8600 Silkeborg.  
 
Prisen er 125 kr. pr. hund og fristen for tilmelding og betaling er den 21. september 2019. 
Tilmelding skal ske samlet på vedlagte skema og sendes pr. mail til ingerld@hotmail.com 
 
Betalingen skal ske til Jyske Bank reg. nr. 7170 konto nr. 1177660, og forudbestilt mad skal 
betales sammen med tilmeldingen. 
 
Spørgsmål kan rettes til: 
Inger Drengsgaard tlf. 27 51 81 71 
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Point til DAF-CUP-pokalen tildeles som følger 
 
 
 
Pointfordeling 
● Små, mellem, store og senior hunde dyster mod hinanden i hver af klasserne spring 

begynder, spring let øvet og spring øvet, samt agility begynder, agility let øvet og agility 
øvet.  

● I hver klasse tildeles point i forhold til antal hunde pr. klub i klassen. 
● Der tildeles 1 point pr. hund pr. klub, dog maksimum 3 pr. klub. Eksempler på beregningen 

af maksimum point i klasserne: 
 

Eksempel 1: 
DAF Aalborg: 3 hunde - 3 p. 
DAF Randers: 4 hunde - 3 p. 
DAF Silkeborg: 2 hunde - 2 p. 
Max. point: 8 
 
Dvs. der tildeles: 
1. plads: 8 p. 
2. plads: 7 p. 
3. plads: 6 p. 
osv. 
 
Eksempel 2: 
DAF Aalborg: 6 hunde - 3 p. 
DAF Randers: 4 hunde - 3 p. 
DAF Silkeborg: 0 hunde - 0 p. 
Max. point: 6 
 
Dvs. der tildeles: 
1. plads: 6 p. 
2. plads: 5 p. 
3. plads: 4 p. 
osv. 

 
● Kun de 3 første hunde fra hver klub får tildelt point i hver klasse. 
● Der tildeles ikke point for DISK. 
● Hunde der ikke ønsker at stille op i enten spring- eller agilityløbet, af den ene eller anden 

grund, tæller dog med i beregningen af maximum point. 
● Dette informeres til indskrivningen. 
● Hunde der ikke stiller op, anses for DISKEDE i tildelingen af point, i det løb de ikke stiller op 

i. 
 

Senior 
Hunden er over 7 år, og det er valgfrit at hunden starter som Senior i enten begynder, let øvet 
eller øvet afhængig af hundens og/eller førerens erfaring. 
 
 


