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Protokoll från Svenska Brukshundklubbens konferens för agilitydomare 17-18 november 2001 

på Scandic Hotel i Upplands-Väsby. 

 

 

 

Närvarande domare:

Magne Alden 

Gunnar Andersson, SKK/LAF 

Anders Bergkvist 

Anders Björklund 

Sonja Björklund, ledamot C-AS 

Dag Brück 

Carina Carlsson 

Lena Carlsson 

Lena C Carlsson 

Per-Inge Ekström 

Marie Hansson 

Agneta Hjelm 

Peter Holmberg  

Tommy Hagström 

Thomas Håkansson 

Mija Jansson 

Nalle Jansson, ordförande C-AS, endast söndag 

Nils Lindqvist 

Ninnie Lindvall 

Alar Meomuttel 

Joakim Nilsson 

Lotta Näslund 

Carina Olsson 

Irén Olofsson 

Roger Pettersson 

Peter Rodin 

Jörgen Sundwall 

Hasse Sundqvist 

Kenth Svartberg 

Pär Tangfelt, ledamot C-AS 

Anette Torebring 

Åsa Thunqvist 

Sven Åfeldt, mötesordförande 

Camilla Åström 

Annica Aller, domaraspirant 

Eva Bertilsson, domaraspirant, ledamot C-AS 

 

Övriga närvarande: 

Håkan Ericson, mötessekreterare, ledamot C-AS 

Ingrid Wigur, ledamot C-AS 

Lisbeth Andersson, SBKs kansli 

Anita Axelsson, tidningen Brukshunden

 

 

 

§ 1  Konferensen öppnas 

 

Pär Tangfelt, ledamot i C-AS, hälsade alla de närvarande välkomna varefter konferensens ordförande 

Sven Åfeldt förklarade SBKs konferens för agilitydomare öppnad. 

 

 

§ 2  Nya hindermått, information från SKK/LAF 

 

Gunnar Andersson, ledamot i Svenska Kennelklubbens kommitté för lydnad, agility och flyball 

(LAF), informerade om nya hindermått mm i de nya bestämmelserna för officiella agilitytävlingar som 

gäller från 2002-01-01. En utgångspunkt i regelrevideringen har varit att de svenska nationella hindren 

ska överensstämma med FCIs internationella hinder. SKK/LAF har dock gett dispens för arrangörer 

att under perioden 2002-01-01 till 2002-06-15 delvis använda hinder enligt nuvarande regler. 

 

Allmänt 

Stegpinnarnas mått skall vara 20 mm i bredd och 5-10 mm i höjd och de får ej ha vassa kanter. 

Avståndet mellan hindren (utom i kombination) skall vara 5-7 m. 

Domaren har rätt att utesluta 1-2 hinder/hindertyper i samtliga klasser men samtliga klassens hinder 

bör ingå. 
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A-hinder 

Kontaktfältens längd ökar med 6 cm. 

A-hindret skall vara höj- och sänkbart. Höjd: small och medium 170 cm, large 170-190 cm. I large 

avgör domaren hindrets höjd. 

 

Balansbom 

Balansbommen skall som tidigare ha stegpinnar på upp- och nedfart. 

 

Gungbräda 

Stegpinnar får ej förekomma. 

Med en belastning av 1 kg 10 mm från kontaktfältets slut skall tiden för gungan att från högsta läget 

nå marken vara 3-4 sekunder. 

Gungans höjd skall vara 1/6 av gungbrädans längd. 

 

Hopphinder 

Hopphöjd: small 25-35 cm, medium 35-45 cm, large 55-65 cm. 

Infångare: höjd minst 100 cm, bredd 40-100 cm. 

Hoppbommar: tjocklek 28-50 mm (översta bommen), längd 120-140 cm. Antalet bommar regleras inte 

utan avgörs av domaren. 

 

Konferensen diskuterade variation av hopphöjder. 

 

Konferensen beslöt rekommendera tävlingsarrangörerna att använda hopphinder som möjliggör för 

domarna att variera hopphöjden inom tillåtna intervall. 

 

Kombination 

Nytt hinder. Består av 2-3 hopphinder. 

Avståndet mellan hindren skall vara 4,5 - 7 meter om hindren står på linje. I övrigt regleras inte 

avstånd eller placering. 

Kombinationen kan endast tas en gång på en bana, dock kan hindren även tas som enskilda hinder. 

 

Viadukt/Mur 

Nytt hinder. Klassas som hopphinder men får ej användas i kombination. 

 

Långhopp 

Nya mått. 

Antalet delar i respektive storleksgrupp regleras: small 2, medium 3-4 och large 4-5 delar. 

 

Däck 

Hopphöjden mäts till ringhålets mitt. 

Hopphöjd: small och medium 55 cm, large 80 cm. 

Ringens innerdiameter: 38-60 cm. 

Däckets sidostöd skall vara minst 200 cm. 

 

Konferensen diskuterar däckets innermått. 

 

Konferensen beslöt rekommendera tävlingsarrangörerna att inte använda däck med innerdiameter 

under 43 cm (17 tum). 

 

Rund tunnel 

Inga förändringar. 

 

Platt tunnel 

Huset: höjd: 60 cm, bredd 60-65 cm, längd 90 cm. 

Släpet: längd 250-350 cm, diameter 60-65 cm 
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Bord 

Storlek (kvadratiskt): 90x90 cm - 120x120 cm 

Höjd: small och medium 35 cm, large 60 cm. 

 

Slalom 

Avstånd mellan pinnarna: small och medium 45-50 cm, large 55-65 cm. 

Pinnarnas tjocklek: 30-50 mm, av trä eller motsvarande styvhet. 

 

 

§ 3  Bedömningsfrågor 

 

Allmänt 

Regelnyhet: om föraren passerar över eller under något hinder på banan diskvalificeras ekipaget. 

 

A-hinder 

Konferensen diskuterade bedömning av vägran när hunden hoppar av hindret på uppfartssidan. 

 

Konferensen beslöt att alla fyra tassar ska vara över på nedfartsidan för att vägran inte ska dömas. 

 

Balansbom 

Konferensen diskuterade bedömning av vägran när hunden hoppar av hindret före nedfarten. 

 

Konferensen beslöt att alla fyra tassar ska vara över på nedfartsidan för att vägran inte ska dömas. 

 

Konferensen diskuterade bedömning av hund som vid upphoppet missar kontaktfältet och får fem fel 

men sedan backar tillbaka och tar kontaktfältet innan den fortsätter över hindret. 

 

Konferensen beslöt att de utdelade felpoängen inte ska tas bort i detta fall. 

 

Gungbräda 

Regelnyhet: vägran döms när hunden hoppar av innan den passerat mittlinjen på gungbrädan med alla 

fyra tassar. 

 

Hopphinder 

Inga bedömningsnyheter i reglerna. 

 

Kombination 

Nytt hinder. 

Hund som döms för vägran vid ett av hindren måste ta om kombinationen från första hindret annars 

diskvalificeras ekipaget. 

Endast hopphinder får användas. Användning av oxer i kombination regleras inte. 

 

Viadukt/Mur 

Nytt hinder. 

Hoppbom förekommer inte. Istället finns rivningsbara delar överst på mittsektionen vilka ger 5 fel vid 

rivning. 

 

Långhopp 

Konferensen diskuterade bedömning av vägran respektive fem fel vid långhoppet. 

 

Konferensen konstaterade att hund som när den passerar långhoppet i rätt riktning gör ett tydligt 

hoppförsök inom långhoppet på åtminstone halva hindrets längd ska inte dömas för vägran. 
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Däck 

Inga bedömningsnyheter i reglerna. 

 

Konferensen uttalade att om föraren sträcker mer än en arm genom däcket eller däckets ram ska 

ekipaget diskvalificeras. 

 

Rund tunnel 

Inga bedömningsnyheter i reglerna. 

 

Platt tunnel 

Inga bedömningsnyheter i reglerna. 

 

Konferensen uttalade att vid bedömning av hund som direkt efter att ha passerat genom platta 

tunneln trampar på släpet skall tidigare bedömning gälla, d v s en lätt beröring ger inte fel men ett 

flertal steg innebär diskvalificering. 

 

Bord 

Regelnyheter: hunden skall befinna sig på bordet i fem sekunder; hund som hoppar ner på ordet ”kör” 

får inte längre fem fel. 

 

Konferensen diskuterade definitionen av att ”befinna sig på bordet”, d v s när domaren ska påbörja 

räkningen. 

 

Konferensen beslöt att domaren ska påbörja räkningen när hunden befinner sig helt uppe på bordet. 

 

Konferensen noterade att enligt FCIs regler börjar räkningen om från början efter att hunden hoppat 

av bordet under räkningen. 

 

Slalom 

Regelnyhet: hund döms för vägran vid varje felaktigt ingångsförsök; hund som går tillbaka fler än två 

portar baklänges i slalomen diskvalificeras. 

 

Konferensen diskuterade hur baklängesgång i slalom ska definieras och bedömas. 

 

Konferensen beslöt att hund som går tre portar i följd baklänges ska diskvalificeras men att hund som 

går tre portar baklänges men inte i följd ska inte diskvalificeras. 

 

 

§ 4  Hjälp vid bedömning 

 

Konferensen uttalade att domaren kan ta hjälp av funktionär vid bedömning och att detta i så fall bör 

ske innan nästa hund startar. 

 

 

§ 5  Ajournering 

 

Konferensen ajournerades till påföljande dag. 
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§  6  Konferensen återupptas 

 

Sven Åfeldt öppnade andra dagen av SBKs konferens för agilitydomare. 

 

 

§ 7  Bedömningsfrågor, fortsättning 

 

Bordet 

Konferensen diskuterade bedömning av hund som hoppar ner från bordet utan att först ha varit helt 

uppe på bordet. 

 

Konferensen beslöt att hund som först uppfyllt kravet att vara helt uppe på bordet och sedan hoppar 

ner ges fem fel medan hund som hoppar ner utan att först ha uppfyllt kravet att vara helt uppe på 

bordet döms för vägran. 

 

Slalom 

Konferensen diskuterade skrivningen i de nya reglerna angående omstart p g a tekniskt fel då hunden 

är tvungen att ta om slalomen på grund av att någon eller några slalompinnar faller ner eller går av. 

 

Konferensen konstaterade att domaren i dessa fall ska blåsa av loppet om skaderisk föreligger 

och/eller om hunden gick fel på grund av att en eller flera slalompinnar gått av eller fallit ner. 

 

Konferensen diskuterade bedömning av vägran/tolkning av vägringslinjer vid slalom. 

Hittills har en särskild bedömning av vägran tillämpats vid slalom där hunden tillåtits stanna eller 

snurra i en frizon vid ingången utan att vägran dömts. 

 

Konferensen beslöt efter omröstning att vägran vid slalom ska bedömas som vid övriga hinder. 

 

 

§ 8  Domarkonferenser, information från C-AS 

 

Nalle Jansson, ordförande i C-AS, informerade om att SBKs förbundsstyrelse kommer att föreslå SKK 

en 2/3-årscykel för agilitydomarkonferenserna för att de ska vara bättre anpassade till de femåriga 

regellåsningsperioderna. 

 

 

§ 9  Domararvoden, information från C-AS 

 

Nalle Jansson informerade om att SBKs förbundsstyrelse rekommenderar lokalklubbarna att inte 

betala högre arvode till agilitydomarna än 250 kr per dag. En arbetsgrupp kommer att se över samtliga 

arvoden inom SBK och lägga fram sitt förslag vid SBKs organisationskonferens i januari 2002.  

 

 

§ 10  Banritning 

 

Konferensen diskuterade hur banritningen kan anpassas till de nya klasserna och storleksgrupperna. 

 

Konferensen konstaterade att: 

- samma hundar tävlar inte längre i klass I och II eller i klass II och III vilket möjliggör mindre 

förändringar mellan banorna i de olika klasserna. 

- banorna kan konstrueras så att domarens väg börjar och slutar på samma ställe. 
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§ 11  Svårighetsgrader 

 

Konferensen diskuterade svårighetsgrader i olika klasser i det gamla och det nya klassystemet. 

 

Konferensen konstaterade att en jämförelse mellan svårighetsgraderna i de gamla och de nya 

klasserna kan göras på följande sätt: 

 

Startklass motsvarar Hoppklass I 

Klass I motsvarar Agilityklass I 

Klass II motsvarar Agilityklass II 

Klass III motsvarar Agilityklass III 

Hopplagklass motsvarar Hoppklass II 

Ingen tidigare klass motsvarar Hoppklass III 

 

 

§ 12  Hur länge ska/bör en domare döma under en tävlingsdag 

 

Nalle Jansson informerade om rekommendationen i de nya agilityreglerna att ”domare bör ej döma 

under längre tid än fem timmar per tävlingsdag”. Rekommendationen avser tiden för den effektiva 

bedömningen. Sedan tidigare rekommenderar SBK högst 250 starter för en domare under en dag. 

 

Konferensen beslöt rekommendera att domare inte bör döma mer än 200-225 starter, och om 

hoppklass ingår högst 250 starter, per tävlingsdag. 

 

 

§ 13  Idealtider 

 

Konferensen diskuterade rekommenderade idealtider i de olika klasserna. 

 

Konferensen konstaterade att de nya reglerna medför att idealtiderna skärpts med 0,99 sekunder 

genom den nya tidsfelsberäkningen. 

 

Konferensen beslöt rekommendera att följande koefficienter (fart i meter/sekund) används för 

beräkning av idealtid: 

 

 I II III Lag Öppen 

Agilityklass 2,7 3,0 3,3 3,0 3,0 

Hoppklass 3,0 3,7 4,1 3,7 3,7 

 

 

§ 14  SM-domare, information från C-AS 

 

Nalle Jansson redovisade enkäten om att döma på SM 2002 som sänts till domarna. 

- svarsfrekvensen är låg och få domare har gett positiva svar. 

- C-AS kommer att diskutera alternativet att inbjuda utvalda domare direkt samt möjligheten att 

inbjuda utländska domare att döma vid SM. 

 

 

§ 15  Banstorlek 

 

Banområdet bör enligt reglerna inte vara mindre än ca 25 x 35 meter. 

 

Konferensen uttalade att: 

- ett banområde i ridhus på 20 x 30-40 meter är acceptabelt. 

- ett banområde på 30-40 meter är önskvärt när så är möjligt. 
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§ 16  Undermåliga hinder 

 

Konferensen diskuterade problem med undermåliga hinder vid tävling. 

Arrangören ansvarar för att hindren är i gott skick och utformade i enlighet med reglerna. 

 

Konferensen uttalade att då hinder vid tävling är undermåligt bör domaren i första hand utesluta 

hindret från banan. 

 

 

§ 17  Diskvalificeringar 

 

Konferensen konstaterade att: 

- godis/leksak får liksom tidigare inte förekomma på banområdet. 

- om godis/leksak syns i fickan kan domaren diskvalificera ekipaget. 

- om föraren håller handen i fickan kan domaren inte diskvalificera ekipaget. 

- om hunden vänder efter målgång och tar sista hindret så innebär det inte längre diskvalificering. 

- hund som under loppet springer utanför banan och tar uppställt hinder ska inte diskvalificeras 

såvida den inte bedöms vara ur kontroll. 

 

 

§ 18  Mätintyg 

 

På det nya mätintyget i den nya tävlingsboken ska domaren sätta ett kryss i rutan för den storleksgrupp 

hunden tillhör. Mätresultatet i cm ska inte anges. 

 

Konferensen uttalade att hundens storleksgrupp ska anges i enlighet med det verkliga mätresultatet. 

 

 

§ 19  Avstängningar 

 

Enligt de nya reglerna är tjänstgörande domare och funktionär skyldig att på särskild blankett, 

skriftligen till SKK rapportera då hund under tävling visar oacceptabelt beteende. Detta gäller såväl på 

banan som inom tävlingsplatsen i övrigt. Då hund eller förare uppträder oacceptabelt kan domaren 

avstänga ekipaget (såväl hund som förare) från vidare tävlan under tävlingsdagen. 

 

Konferensen diskuterade oacceptabelt beteende hos hund respektive förare vid tävling samt domarens 

skyldigheter och möjligheter att stävja detta. 

 

Konferensen beslöt att domarna i fortsättningen bör vara noggrannare i sin bedömning av oönskat 

och oacceptabelt beteende hos hundar respektive förare. 

 

 

§ 20  Konferensen avslutas 

 

Konferensens ordförande Sven Åfeldt tackade de närvarande domarna samt konferensledningen och 

avslutade därefter SBKs konferens för agilitydomare. 

 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

Håkan Ericson    Sven Åfeldt 

    mötesordförande 


