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Konferens för agilitydomare 2011
Protokoll från Svenska Brukshundklubbens konferens för agilitydomare 26-27 november
2011 på Scandic Hotell i Södertälje.
Närvarande domare:
Yvonne Ahlin
Kjell Pettersson
Åsa Wrede
Anna Müller
Tobias Svensson
Kenth Svartberg
Nalle Jansson
Per Tangfelt
Catharina Tuomisto
Ola Bergh, tom söndag 13.30
Dag Brück
Peter Rodin
Lena Carlsson
Marie Hansson
Camilla Brundin
Ewa Lundin
Magne Alden
Andreas Silfverberg
Magnus Andkvist
Lena Dyrsmeds
Per-Inge Ekström
Hasse Sundqvist
Marianne Fernström
Fredrik Andersson
Carina Brickman
Stina Bäck
Johan Mähler

Lotta Näslund
Åsa Thunqvist
Lars Sassner
Erica Svanered
Irén Olofsson
Carina Olsson
Anders Bergqvist, tom söndag 13.30
Roger Petersson
Sven Åfeldt
Mats Gustavsson
Roger Franksson
Eric Henriksen
Timo Vertanen
Martin Torén
Louise Eriksson
Ninni Lindvall
Veronica Bache
Jörgen Sundwall, tom söndag 13.30
Nils Lindqvist, tom söndag 13.30
Övriga närvarande:
Anita Axelsson, Brukshunden
Mari Edman, Hundsport
Tina Eresjö Köster, mötessekreterare C/AG
Tillkom söndag:
Mija Jansson, domare

Inledning
Yvonne Ahlin, sammankallande i Centrala agilitygruppen, hälsade alla välkomna.
Därefter presenterades helgens program och en kort information om förändringar inom SBK.
Domarna och övriga deltagare gjorde även en kort presentation av sig själva.
Protokolljusterare
Sven Åfeldt och Anders Bergqvist utsågs till protokolljusterare och rösträknare.
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Genomgång av de nya reglerna
Kenth Svartberg gick kort igenom hur gruppens arbete inför och under revideringen.
Gruppen var kritisk mot otydligheten i besluten mellan SBK och SKK.
Under regelrevideringens gång har revideringsgruppen (ARG) arbetat fram förslag på
framtida organisation för agilityn som information berättade Kenth.
Åsa Wrede och Kenth Svartberg gick igenom de största förändringarna i de nya reglerna som
börjar gälla 1 januari 2012.
Internationella regler
I agilityreglerna nämns på flera ställen att Internationella tävlingar sk arrangeras enligt FCI:s
Agility Regulations. (se sid 16 i reglerna sista stycket, sid 17 tredje punkten, sid 22 första
stycket.) Detta redovisas också specifikt nedan i protokollet. Nalle Jansson svarade på frågor
gällande FCI:s agilitybestämmelser då frågor kom upp.
Allmänna regler
Delarna i de nya reglerna är fastställda och vi kan inte göra något åt dem.
Värt att påpeka är att jordbruksverket har numera ett dopingreglemente.
Diskussion och beslut
Löptikar
C/AG kommer att göra förtydligande till klubbarna. Men C/AG bestämmer inte huruvida man
vill använda matta eller inte. Det är upp till arrangören.
Löptikar ska starta på sin plats och diskussion om att det inte är tillåtet att byta plats efter en
löptik kom upp. Det är som tidigare TL som beslutar om eventuell flytt av starter.
Det diskuterades om det eventuellt skulle finnas medhjälpare till den tävlande som stöttar
med t ex matta eller liknande vid starten. Det diskuterades även om det kan ligga på den
tävlande att ansvara för detta eller om ska det ligga på arrangören? Inga beslut togs.
Löptikar kan fortfarande få anmälningsavgiften återbetald mot löpintyg.

Domare
I reglerna framgår det inte klart kring vad som gäller kring tävla och döma samma dag.
C/AG har beslutat att det finns två restriktioner.
- Man ska inte tävla på egen bana.
- Tävlingen får inte stanna upp pga att man inväntar en domare som ska tävla.
I dagsläget ska en auktoriserad kontakfältsdomare (KFD) vara en auktoriserad agilitydomare.
Det är upp till arrangör och domaren att använda sig av KFD eller ej.
Diskussion kom upp om KFD ska döma om t ex en hund vägrar vid balansens påfart eller om
det är den dömande domare? Det är alltid den dömande domaren som visar felen samt har
slutgiltiga bedömningen. Diskussion fördes om hur många starter domare ska döma? 250
per kontakfält/250 per dömande domare? Inga nya beslut fattades.
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Mankhöjder
Medium ändras till 35- och upp till under 45 cm och large från 43cm. Föraren bestämmer
klass vid inmätning. Vid varje ommäter måste dokument skrivas. Separat dokument gäller
och ska fyllas i av domaren. Mer information om dokumentation kommer från C/AG.
Under 2012 års SM blir det andra regler gällande att kvalificera sig i medium eller large om
man väljer att mäta om sin hund och kvalar till SM. Largehund som kvalificerar sig till SM
2012 och blivit ommätt till M, tävlar individuellt i M. Men i sitt eventuella lag L. Så eventuella
uppflyttningspinnar/SMpinnar som largehundar plockar i large tar hunden med sig till
mediumklassen om förare väljer att tävla i M.
I internationell klass används FCIs storlekar.
Utländska largehundar som vill tävla i medium i Sverige ska ha svensk tävlingsbok.
Uppflyttning
Föraren väljer själv när hunden ska flytta upp till nästa klass. Dock lägst 3 pinnar. Hunden kan
stanna i klassen så länge föraren vill och alltså samla på sig fler än 3 pinnar.
I uppflyttning mellan kass II och III gäller tre lopp med noll fel bland de 10% bästa i klassen
(tidigare15%).
Certifikat och Certifikatresultat
Certifikatresultat kan tilldelas krypta och oregistrerade hundar. Beteckningen Agilitydiplom
till oregistrerade och krypta hundar har tillkommit och 3 certifikatresultat krävs.
Cert ELLER cerifikatresultat delas ut, inte båda i samma klass. Certifikat/certifikatresultat
delas ut till vinnande hund i agilityklass III, resp hoppklass III, med 0 fel. Om vinnande hund
redan har 3 cert/certresultat tillfaller det näst bästa hund med 0 fel, dogck längst till hund
vars placering motsvarar 10% av antal startande hundar.
Certifikatresultatlappar ska tryckas upp för blandraser/kryptochida.
I SBK-tävling behöver vi få in en ruta för att kryssa i cerifikatresultat.
Agilitybanan
Balanshinder i regelboken innebär alla kontakthinder. Hinder är hinder t ex väggar eller
pelare som är i vägen för förarens väg.
Tunnlar får aldrig ligga invid en vägg, det måste finnas yta mellan tunnel och vägg. Förare ska
kunna ta sig förbi (minst 60cm). Viktig att tänka på hundens säkerhet.
Beslut: Minst 60 cm mellan hinder beslutades för att föraren ska kunna passera. T ex två
”makaronitunnlar” måste ha 60 cm mellan sig.
Det finns en förändring i de nya reglerna att man måste kunna passera båda sidan vid ett
hinder. Undantag se balansen.
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Domarna informerades om att vid internationell tävling ska agilitybanan bestå av minst 15
och högst 22 hinderpassager.
Loppets startande
TL måste informera tydligare om vikten av att vara tidtagare under tävling. C/AG gör en
förtydligande till klubbarna.
Tidtagningen får inte sitta ihop, vilket även gäller för hopphinder. Diskussion om användning
av fasta tidtagningar i början av året då det blir stora kostnader för klubbarna att köpa in nya
när budgetar redan är lagda. Men inget beslut. C/AG återkommer.
Beslut: Startlinjen är ca 30 cm före första hindret, vid tidtagningspinnarna. När den manuella
eller digitala tiden går igång har loppet börjat, vilket är ca 30cm innan första hopphindret.
Observera att banlängden utgörs av sträckan från startpinnar till målpinnar. Startlinjen
måste mätas av domare. Det underlättar bedömingen vid vägran vid första hindret.
Allmänna banregler
Regeln ”hjälp utifrån” är borttagen i de nya reglerna och konferensen diskuterade
konsekvenserna.
Kvar finns att beakta om regeln om osportsligt uppträdande.
Fasta hindermått får avvika max 5%. Kontaktfält får inte avvika, varken intervallmått eller
min/max får inte avvika.
Domarna påtalade vikten av att hinder på framhoppningsbanan inte utgör skaderisk för
hundarna. Domarna lade förslag om att kunna inrapportera briser på hinderparker ute på
klubbarna. C/AG åter kommer med förslag.
Utifrån skrivningen i de nya reglerna påpekade domarna att underlaget behöver vara i
enlighet med de nya reglerna. Bör även gälla eventuell framhoppningsbanan.
Hinderbeskrivning och specifika hinderfel
Domarna informerades om att vid internationell tävling ska samtliga hinder vara utformade
enligt FCIs AgilityrRgulations.
Balansen och gungan
Beslut: Ut eller ingång på tunnel får inte ligga under mittdelen på balansen. Med undantag
av makaronitunnel under balansen.
Det blir ingen diskvalifikation om hunden går under balansen innan den ska ta tunneln som
ligger under balansen.
Gällande elektroniska kontaktfält godkänner C/AG vilka märken på elektroniska
kontaktfältshinder som kan användas. Diskussion gällande ljud eller ljudlösa kontaktfält
förekom, men inga beslut togs. Konferensen diskuterade om domaren kan begära att ljudet
på kontaktfält kan stängas av?
Hunden ska vidröra kontaktfältet med minst del av tass, jämfört med idag minst en tass.
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A-hindret
Förändrad höjd på hindret: 160-170 cm jämfört med tidigare 170 cm. Sidornas längd 265275 cm. Hunden ska vidröra kontaktfältet med minst del av tass, även detta hinder.
Hopphinder
Två eller flerfärgade hinderpinnar rekommenderas.
Bredd 120-140 cm, jämfört med tidigare rekommendation 120 cm.
Höjder klass I: small 25-30 cm, medium 35-40 cm, large 45-55 cm
Höjder klass II: small 25-30 cm, medium 35-40 cm, large 45-60 cm
Höjder klass III: small 25-35 cm, medium 35-45 cm, large 45-65 cm
Beslut: Endast 1 st bom ska användas på hopphinder.
Kombination och bord
Dessa hinder utgår ur reglerna.

Långhoppet
Domare fortsätter döma långhoppet som tidigare regel. Förtydligande är att det inte blir
något fel vid touch varken ovan tass eller under tass (liknelse vid tidigare vattengrav).
Långhoppet för small ska vara 40-60 cm och bestå av 2-3 delar. För medium och large gäller
gamla regler. Antal delar i klass I och II ska vara max 2 (small) 3 (medium) resp 4 (large).
Däcket
Delbara däck behöver inte vara godkända av SBK i dagsläget. Inga fel ges om däcket öppnar
sig. Vid hopp i ramen samt krasch av däck ges vägran, då måste hunden ändå hoppa igenom
delarna.
Markstödets längd ska vara 150-200 cm, maxhöjd 4 cm.
Platta tunneln
Ingången ska vara försedd med stötdämpande material och släpets längd ska vara 250-300
cm, jämfört med idag max 350 cm.
Slalom
Flerfärgade slalompinnar rekommenderas
Beslut: Slalom ska tas om från början vid ev fel.
Beslut: Gång 2 gäller fri transport tillbaka förbi den vertikala vägranslinjen. Det enda som
inte är fri transport är om man går fler än 2 portar baklänges.
C/AG kommer att förtydliga denna regel med exempelvis ett pop-upfönster på SBK-tävling.
I grupparbetet diskuteras olika frågor som kompletterande gruppfrågor.
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Övriga frågor
Vägranslinjen vid threadle:
Bara horisontell linje mellan hindren gäller.
Vägranslinje vid slalom:
Resonemang fördes gällande vägranslinjen vid slalom. Inga nya beslut togs utan
detta bedöms som tidigare.
Gränsfallsmätning:
Vid gränsfall bör man ta hjälp av en auktoriserad domarkollega.
Disciplinärendens gång och information:
Om ärendet är behandlat ska man få information angående processen.
Disciplinnämndens beslut finns att läsa. Hör man inget får man kontakta SKK.
Fastställande av referenstid:
Som tidigare regel gäller att 5 hundar eller halva startfältet i mål innan domare
kan fastställa referenstiden.
TL har stort ansvar att informera funktionärer om denna del då domaren inte
själva kan hålla redan på antalet.
Starta hunden utanför ringrep:
Konferensen rekommenderar att det skall vara 6 meter hundens väg till första
hindret. Samma regel gäller även vid målgång. Rekommendationen är att vi vill
att hunden skall starta innanför banan.
Dåligt uppförande ”paragrafer” innan start:
Konferensen har diskuterat frågan och konstaterar att det är viktigt att förare
behandlar sina hundar väl både på och utanför banan. Det finns stöd i reglerna
att TL eller domare kan stänga av ett ekipage om denne uppträder olämpligt.
Beslut: Vi kan avstänga för ett eller båda lopp med hänvisningar till reglerna.
Leksak på kopplet, kopplet som leksak, leksak som koppel:
Så länge kopplet, som kan se ut som ett koppel eller en leksak, inte används
som leksak så kan de användas som koppel. Men kampar/leker föraren med
hunden blir den diskvalificerad.
Beslut: Vi hänvisar till tidigare års protokoll 2007.
2007-års protokoll: ”om hunden kampar med kopplet och föraren kampar emot kan diskning
dömas, kopplet betraktas då som leksak som används på banområdet”
Införande av hunden på planen:
Beslut: Tidigare protokoll 2007 gäller då hund ska införas på banan. Det är
tillåtet att bära in hunden på banområdet.
2007-års protokoll: ”domaren kan kräva att föraren sätter ner hunden före start men det är
inte otillåtet att bära in hunden på banområdet och/eller starta från den positionen genom
att släppa ner hunden”
Träning på banan. Hur mycket får vi domare bestämma eller säga till på banorna:
Domaren är TL/arrangörens förlängda arm på banan och domaren ansvarar för
att tävlingen flyter på.
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Beslut: Tävlingsledaren har ansvaret genom att informera via PM om träning
eller inte träning på banan kan ske.
Godis på banan:
Godis på banan ger diskvalifikation.
INTE vägran när hunden kommer parallellt med ingång/hopp/slalom
Beslut: Tidigare protokoll 2007 förtydligas genom att konferensen diskuterade
tre olika principer för att dela ut vägran:
1 rätt sida av vägranslinjen
2 Inom ”hoppavstånd”
3 Vara på väg mot hindret och nu kan vägran delas ut
2007-års protokoll: ”En hund springer förbi slalomhindrets första pinne i 90 graders vinkel
och inom hoppavstånd, gör snurr i riktning bort från hindret och springer därefter in rätt i
slalomhindret. Konferensen uttalade att vägran inte ska dömas”.

Rutiner vid domaruppdrag utanför Sverige:
SKK

FKK

Domare
Arrangör
Det är upp till arrangören då du blir tillfrågad att döma i annat land att kontakta det landets
kennelklubb som i sin tur kontaktar SKK. Därefter får du ett besken om du har rätt att döma
och arrangören får information från sin kennelklubb att du är godkända att döma i landet.
Höja referenstiden ag1?
Konferensen föreslår att domarna ska ta hänsyn till de olika storleksklasserna.
Beslut: Ingen ändring i koefficienten
Beslut: Ingen ändring av koefficienten i ag I
Beslut: Koefficienterna ser ut som tidigare
Säkra tunnelhållare, ej järnstöd:
Inga beslut fattades men däremot diskuterades att domare och arrangörer kan
diskutera vilka sorts tunnelhållare som ska användas under den aktuella
tävlingen. Detta bör göras i god tid innan tävling.
Viktigt att inte glömma framhoppningsbanan vid hinderparkens skick.
Se till att reglerna översätts till engelska:
Frågan tas till C/AG för diskussion.
Domarens rätt att ange valfri ingång på vissa hindertyper:
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Domaren ger den tävlande möjlighet att välja ingång genom att sätta
nummerlappen på ett sådant sätt att det framgår.
Beslut:
1, Valfri tunnelingång är ok.
2, Hopphinder valfri sida är ok.
3, Två hinder eller två tunnlar är inte ok.
4, Slalom från valfritt håll är ok.
Hunden får vägran på snurrar vid tunnlar och har hunden påbörjat hindret har
man valt väg.

Slänga kopplet före första hindret:
Konferensen diskuterar att vi inte reglerar detta på något sätt. Koppel får
kastas in på banan utan att ekipaget blir diskat.

Katinka Ryttse ny ordförande för utskottet för Prov och Tävling
Katinka presenterade sig och informerade kort om vad som körde igång när hon blev tillsatt.
Rankinglistan gällande ett system hur man kan premiera duktiga ekipage är på gång men
behöver bearbetas innan något presenteras.
Nya landslagsoveraller är på gång utifrån olika förslag vilka är anpassade för de olika
grenarna.
Vem som ska vara huvudman diskuterar man då det finns olika varianter och förslag på hur
detta kan se ut inom agilityn, samt agilityns tillhörighet. Motioner är inlämnade.
Katinka, Rolf och Yvonne sitter i en arbetsgrupp om agilityn framtid.
Enkäten som delades ut till samtliga närvarande domare skickas/mailas åter till Yvonne.
Arvoden
En rekommendation på nya arvoden från SBK är 400 kronor för domaruppdraget och 245
kronor för banor. Totalt 645 kronor samt 18.50kr/mil milersättning. Arrangör och domare
kommer överens innan tävling vad som gäller. Använd gärna blankett som finns på SBKs
hemsida.
Redovisning av vad som framkom i grupparbeten. OBSERVERA inga beslut togs under
denna redovisning.
Detta framkom i diskussioner i grupparbeten angående förändring på nya referenstider.
Se tidigare grupparbete,
Ingen ändring i ag 1,
Ändring i alla klasser med 0,1,
Ändring i ag klass I till 3,0,
Ingen skillnad av koefficienter,
Tänka på benlängd, banlängd och
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underlag men annars ingen förändring,
Ok med olika tider,
Ändra i banans konstruktion mellan storlekarna,
Höja klass I till klass II, samma reftid i I och II,
S, m och l ingen skillnad,
Problem blir banmätningen,
Ändrar i koff (3, 8 och 3, 4) i small klass III.
Ändrar men inte i koeff
Rekommendationerna i dag är bra i large men mer tid i s och m,
Ändring i alla klasser med 0,1,
Övrigt som diskuterades i grupparbetet.
Detta vill vi se i klass I:
Hunden ska ha chans att se ”rätt” hinder
men självklart ska det finnas svängar,
Både höger och vänsterhandling,
Alla hinder ska finnas med ev ej mur,
Okrånglig start,
Broms innan slalom,
Mjuka linjer genom att föraren kan välja vilken
sida man vill vara på,
Fördel med självständiga hinder,
Flacka makaronitunnlar (banantunnel),
Blandat med raksträckor och svängar,
Se framsidan till nästa hinder,
Rak ansatts till balanshinder,
6-7 m för hinder som inte ligger i hundens väg,
Staket,
Staket och tunnel i linje till varandra,
Handlingsmöjligheter,
Ge olika handlingsalternativ,
Inga gavlar i vägen för hunden,
Gärna muren,
Samla ihop hunden innan slalom,
Premiera välutbildade ekipage,
Handlingssvårigheter,
Högerslalom,
Framförbyten och bakombyten,
Bra grundträning lönar sig,
Hindersäkerhet och olika handlingssignaler,
Raka uppgångar till balans,
Hyfsad rak slalomingång,
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Mjuka naturliga svängar,
Gärna viss handling och naturligs avslut,
Räta upp innan slalom,
Schysta uppfarter,
Mjuka linjer,
Självförtroende både för hund förare,
Bra upplopp och starter,
Lätt att komma ihåg banan,
Variation på banan, inte bara rak eller sväng,
Banor ska vara lätta och roliga,
Möjliga och utvecklande (En u-bana är möjlig men inte utvecklande),
Handling ska vara möjlig att lösa för nybörjare och kul för erfarna,
Hinder ska bjudas, finnas på plats ”efter nästa hinder”, inte vriden,
Detta vill vi inte se i klass I:
Hund som ser fler hinder de inte ska ta,
Krav på att föraren är långt ifrån hunden,
Krånglig start,
Staplande svårigheter,
För många riktningsförändringar i följd,
270 graders svängar,sn
Vid klätterhinder i hundens väg ska denna inte vara i sned ansats
Banan ska inte kräva en massa analys,
Makaronitunnlar,
Hinder som inbjuder till disk,
Platta makaronitunnlar,
I hundens väg/synfält får det inte finnas hinder den inte ska ta,
Threadler,
Ej ”bakifrån” hinder,
90 graders vinkel i slalom,
Oxer,
Viadukt (öppen),
Sned ansatts till muren,
Fällor (hinder närmare 7m),
Velodromuppfarter på balanshindret,
Tvära svängar efter däck,
Inte hinder bredvid varandra,
Ta hinder i sin linje
Trångt (precis till hö och vä),
Inte skrik och panik,
Ett hyfsat rakt upplopp,
Långa rakor fulla av svårigheter på slutet,
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Avancerade handlingssvårigheter,

Övriga frågor
- Arrogans kan upplevas bland domare då ett ekipage är diskat då domaren inte följer
ekipaget hela banan till mål. Viktigt att ha det med sig detta då föraren kan vara
irriterad på sin hund. Domaren har ansvar för ekipaget även efter disk.
- Fråga om ifall det är lämpligt att böja kort tunnel kom upp. Ingen rekommendation
på tunnlar, sunt förnuft måste gälla.

Avslutning
Yvonne Ahlin tackade alla konferensdeltagare och avsluta därefter SBKs domarkonferens
2011.

Vid protokollet

Tina Eresjö Köster mötessekreterare

Yvonne Ahlin mötesordförande
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