
Placering Åsikt Antal

1 Ta bort platt tunnel 34

2 Skärp regeln om banområdets storlek 23

2 Cert och championat till alla hundar 23

4 5/6-8 meter mellan hinder för alla storlekar 19

5 Nedflyttning oavsett ålder 18

6 Förbjud lättviktstunnlar, eller motsvarande 15

6 Reglera fastsättning i antal säckar per meter, eller motsvarande 15

8 Friare rörlighet för XS och L som vill tävla i S och XL 13

8 Tillåt kampkoppel/leksak före första/efter sista hindret 13

10 Tillåt blandade pinnar (från olika länder) för uppflyttning 12

10 Hopphöjd per svårighetsklass/inte maxhöjd i klass 1 12

10 Möjliggör oxer i XS 12

13 Max 5 pinnar i klass 1 och 2, vandrande pinnar, nedflyttad hund får inte ta pinne 10

13 Bara 5 fel vid beröring om fördel för ekipaget 10

15 Öka antalet kontaktfältshinder/passager av kontaktfältshinder i klass 1 9

15 Maxtiden ska gälla för att köra klart banan efter disk 9

17 Ta bort lagklass 8

17 Förbjud långhopp av metall 8

19 Avskaffa tävlingsboken 7

19 Funktionärer får inte medvetet stå i vägen under lopp 7

19 Inför "starttid" 7

19 Hund som passerar nocken och nedfarten på A-hindret utan tass på = disk 7

23 Endast ramlöst däck tillåtet 6

24 Inför digitala mätintyg 5

25 Förtydliga omloppsregeln 4

26 Kemiskt/medicinskt kastrerad hund ska få delta 3

26 Underlätta återbetalning i samband med kennelhosta 3

26 Behåll fem storleksgrupper 3

26 Alla krav för deltagande ska finnas i reglerna 3

26 15 % för pinne i klass 2 3

26 Start- och målfålla ska finnas + avbalkning kring målfålla 3

26 Krav på halkfria tunnlar 3

33 Stickprov och/eller högre krav på vaccinationskontroll 2

33 Förtydliga/ändra återbetalning vid upp/nedflyttning 2

33 Behåll att domare/tävlingsledare kan tävla och tjänstgöra samma dag 2

33 Inför startklass eller elitklass 2

33 Banan ska alltid avslutas med hopp, oxer eller mur 2

33 Hinder som rivs måste sätta upp om det ska tas igen 2

33 5 fel/disk om förare som gått förbi första hindret går tillbaka 2

33 Tidtagning ska vara elektronisk 2

33 Dela ut två cert istället för skiljelopp 2

33 Maxhöjd på infångarens fötter 2

33 Rekommendera mjukt långhopp 2

33 Gör XS-delen av långhoppet till första delen för alla storlekar 2

33 Pinnarna i slalom SKA vara flerfärgade 2

33 Vägran varje gång hunden går ur/förbi en port i slalom 2

33 5 fel varje gång hunden går fel inne i slalom 2

33 Inför 5 storleksgrupper även i FCIs regler 2


