
De nya agilityreglerna är klara 

SKKs prov- och tävlingskommi4é, PtK, har behandlat Svenska Agilityklubbens förslag All 
regeländringar inför 2022 inklusive en begäran om a4 skjuta upp tre planerade regeländringar på 
grund av pandemins ekonomiska konsekvenser och kostnaderna för a4 implementera ändringarna i 
tävlingssystemet Agida.  

PtK har sagt ja All a4 skjuta upp de tre aktuella regeländringarna e4 år. I övrigt godkände kommi4én 
också SAgiKs alla regeländringsförslag, alla utom e4. Även denna gång stoppas förslaget om cerAfikat 
och championat All alla hundar i agility. 

Förslaget 1ll regeländring som inte gick igenom 

- CerAfikat och championat All alla hundar. 

E4 förslag som stöds av en stor majoritet av de agilityakAva. Det handlar om rä4visa och 
likabehandling i en hundsport som inte är avelsutvärderande, men också om a4 förenkla regler som 
är onödigt Allkrånglade. Dock finns flera beslut från Adigare kennelfullmäkAge (SKKs fullmäkAgemöte 
som hålls vartannat år) som förhindrar a4 de4a genomförs. 

Regeländringar som skjuts upp e: år och i stället träder i kra= 2023 

1. Friare rörlighet införs för hundar inmä4a i extra small och large. Föraren kan välja mellan extra 
small och small respekAve large och extra large inför varje tävling (fram All sista anmälningsdag). 

2. Fler ommätningar blir möjliga. Den förare som vill får möjlighet All valfri4 antal ommätningar 
eSer slutmätning. Dock ska minst två år gå mellan varje ommätning. 

3. Skiljelopp avskaffas. Fler än e4 cerAfikat/cerAfikatresultat kan i stället delas ut vid lika resultat på 
placering som beräWgar All cerAfikat/cerAfikatresultat. 

Regeländringarna som träder i kra= 2022 i snabbsammanfa:ning 

• Reglerna för återbetalning av anmälningsavgiS förtydligas och blir generösare. 

• Lagklass försvinner som officiell klass (men blir kvar som inofficiell klass för kval All SM) 

• Frivillig nedfly4ning införs oavse4 hundens ålder. Återuppfly4ning kan ske eSer 3 nya pinnar. 

• Blandade pinnar. Uppfly4ningsmeriter från olika länder kan meritera All uppfly4ning. 

• Banområdets storlek regleras tydligare: bör vara 30 x 40 meter, ska vara minst 600 m2. 

• Regler för bankonstrukAon komple4eras och justeras: banan ska allAd börja och sluta med 
hopphinder; oxer kan inte användas i klass 1; 6–8 meter mellan hindren för alla storlekar. 

• Kamplek med föremål Allåts på banområdet före första och eSer sista hindret.  

• Ekipaget får allAd maxAden på sig för a4 köra klart banan eSer diskning. 

• 5 fel för beröring utdöms bara när föraren får en fördel. 

• Regler för omlopp förtydligas (men ändras inte). 

• Diverse hindermå4 justeras, i första hand som anpassning All FCIs regler. 

• Gungans invägningsregel ändras från 3–4 sekunder med 1 kg på kongältets främre ände All 2–3 
sekunder med 1 kg på kontakgältets mi4 (FCI-anpassning). 

• Högsta hopphöjden i klass 1 sänks All 15 cm i XS, 25 cm i S, 35 cm i M, 45 cm i L och 55 cm i XL. 



• XS-delen i långhoppet används för alla storleksgrupper. 

• Rä4 hopphöjd för extra small införs på däcket. 

• Pla4 tunnel försvinner ur regelverket. 

• Nya hinderteckningar införs, de flesta är hämtade (med Allstånd) från FCIs regelverk. 

Läs även dokumentet Bakgrund och mo.veringar som mer noggrant anger regeländringarna med 
bakgrund och moAveringar, h4p://agilityklubben.se/regler/regelrevidering/

http://agilityklubben.se/regler/regelrevidering/

