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Kommentarer till regelrevideringsgruppens förslag 

Under den första yttranderundan fick vi in en stor mängd förslag på regeländringar. I vår 

sammanställning av de cirka 90 inkomna yttrandena finns drygt 400 ändringsförslag. Många är 

snarlika, men det är ändå ett avsevärt antal. Kul med ett så stort engagemang för vår sports 

utveckling! 

Allmänt 

Vi har utgått från ett antal saker då vi gått igenom förslagen. En är hur många som lämnat liknande 

förslag. Eftersom vi strävar efter en demokratisk process är detta något vi tycker väger tungt. Men 

andra saker har också haft betydelse. Sådant som hur stort behovet av förändring är, FCI-anpassning, 

hur lätt det är att genomföra förslaget och hur betydande konsekvenserna en eventuell förändring är 

för svensk agility i framtiden. Vi har hela tiden tänkt brett – allt från nybörjarperspektiv till elitens 

behov – och i våra ställningstaganden försökt ha en tanke på hur en eventuell förändring påverkar 

hundens väl och ve såväl som den tävlandes situation. Eftersom förändringen måste kunna 

genomföras i praktiken har vi också tagit in hur arrangörens och domarens jobb påverkas. Alltså 

många faktorer som vi försökt väga samman. 

Våra mest betydande förändringsförslag i stora drag 

Ny storleksgruppsindelning med 5 grupper: XS (upp till 28 cm mankhöjd), S (28-35 cm), M (35-43 cm), 

L (43-50 cm) och XL (över 50 cm) 

Uppfartsbedömningen på A-hinder och balansbom tas bort 

Slalombedömningen förändras tillbaka till föregående regelperiods där maximalt 5 fel ges för fel väg 

inne i slalomet, och att man kan välja att fortsätta där hunden gick ut   

Krav på delbart däck införs och höjden anpassas till storleksgrupp 

Möjlighet till nedflyttning för hundar över 8 år 

Möjlighet att tävla och vara tävlingsledare vid samma arrangemang 

Löptikar startar sist i klassen utan matta 

Central registrering av mankhöjder och resultat 

Certifikat och championat ska även kunna delas ut till kryptorchida och oregistrerade hundar 

Förslag som inte föranledde några förändringar 

Det har kommit in många förslag som inte lett till några lagda förändringsförslag. Den vanligaste 

orsaken är att endast få aktiva står bakom dem. Här har alltså den demokratiska aspekten fått råda. 

Några förslag har dock haft fler aktiva bakom sig, men ändå inte lett till några förändringar i vårt 

regelförslag. Här kan det vara på sin plats att förklara hur vi resonerat i några fall. 
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Startkrav inom en viss tid 

Flera klubbar har tyckt att det bör införas en begränsning i hur lång tid man ska ha på sig att starta 

efter det att domaren blåst i sin pipa. Det vanligaste förslaget är att en startmaxtid på 30 sekunder 

införs. Denna fråga har diskuterats livligt i ReG, men vi har kommit fram till att inte införa någon 

startmaxtid. Anledningen är främst av praktiska skäl. Vi förstår problemet med att vissa förare tar 

orimligt lång tid på sig att starta, men att kontrollera detta kräver en extra funktionär som då skulle 

agera kontrollant i starten. Även tekniskt blir det problematiskt då de tidtagningsutrustningar som 

används inte har någon automatisk start efter ett visst antal sekunder, och inte heller låter sig styras 

manuellt från sekretariatstältet. Därför skulle den manuella tidtagningen behöva användas i större 

utsträckning, vilket är en utveckling vi inte vill ha. Den åtgärd vi nu föreslår är att ekipaget belastas 

med 5 fel om föraren går tillbaka till hunden efter att denne gått ut i banan. På det sättet hoppas vi 

stävja en anledning till fördröjning i starten. Dessutom förtydligas startproceduren i reglerna, där det 

kommer att framgå att starten skall genomföras utan att tävlingen fördröjs.   

Diskvalificering då hunden hamnar utanför banområdet 

Ett antal klubbar tycker att ekipaget ska diskvalificeras om hunden kommer utanför bangränsen 

under loppet. Vi menar att en sådan definitiv diskningsregel är svår att införa då banläggningen och 

hindrens relation till bangränsen spelar en stor roll. En lite vidare sväng efter ett hinder nära 

bangränsen bör inte, även om hunden skulle råka sätta en tass på fel sida av bandet, automatiskt 

leda till diskning. Däremot tror vi att diskningsregeln ”ur kontroll” bör förtydligas i domaranvisningar, 

vilket vi kommer att föreslå till styrelsen.   

Referenstider 

Flera förslag berör referenstiderna, exempelvis att de ska vara generösare. Vi har sedan tidigare inte 

inskrivet i regelverket nivån på referenstiderna. En anledning är att de då blir låsta i femårsperioder, 

vilket minskar möjligheten att flexibelt följa sportens utveckling. Vi tror att det är bra att upprätthålla 

flexibiliteten, och föreslår därför att referenstiderna inte heller i framtiden regleras i regelverket. 

Dock finns det frågor om hur referenstiderna ska kunna justeras. Av hävd har domarna vid de 

konferenser som brukar arrangeras med några års mellanrum haft möjlighet att justera 

koefficienterna. Möjligen bör denna procedur ändras, exempelvis att fler än domarna ska kunna vara 

med och påverka. Därför skickar vi frågan vidare till styrelsen.  

Lättare att klassa upp 

Flera förslag har kommit in som rör uppklassning, och då framförallt att det bör bli enklare än nu att 

klassa upp sin hund till nästa klass. Detta har lett till att vi diskuterat frågan i flera omgångar, men 

enats om att bibehålla de uppklassningsregler vi idag har. Vi bedömer att det nu finns ett lagom flöde 

mellan klasserna, och att den lägre procentgränsen i klass 2 är befogad. Den gör att klassens numerär 

bibehålls (enklare uppklassning gör att hundarna snabbare lämnar klassen). Dessutom gör det också 

ekipagen bättre förberedda för tävlande i den högsta klassen. Med den nya storleksindelningen 

kommer dock fler pinnar att delas ut genom att antalet pinnplatser alltid avrundas uppåt, vilket 

kommer att göra det något enklare att klassa upp sin hund. 
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Införandet av en ”elitklass” 

Ett antal klubbar vill införa ytterligare en klass, och då främst en elitklass ovanför klass 3. Det kan i 

framtiden vara befogat med ytterligare en klass, men i och med att vi vill införa ytterligare två 

storleksgrupper menar vi att det nu inte finns behov för det. Flera av förslagslämnarna vill att de 

bästa ekipagen ska flyttas upp till elitklassen, men att certifikat och SM-pinnar fortfarande ska 

erhållas i klass 3. Vi i ReG håller inte med om en sådan ordning, utan menar att dessa meriter enbart 

ska kunna erhållas i den högsta klassen. Därmed faller flera förslagslämnares argument för en 

elitklass. Vi har inte heller lagt något förslag om införandet av en nybörjarklass, vilket det finns 

yttranden som förespråkar. Anledningen är densamma som för elitklass – om vi inför fler 

storleksklasser bör vi inte samtidigt utöka antalet klasser. Däremot ser vi positivt på att klasser av 

nybörjarkaraktär arrangeras (inofficiella blåbärsklasser, juniorklasser, veteranklasser etc.), och menar 

att SAgiK bör sprida information om dessa klasser och uppmuntra sådana initiativ.  

Vandrande pinnar 

Några klubbar vill att uppflyttningspinnar endast ska kunna erhållas av hundar som ännu inte är 

”fullpinnade”, vilket innebär att pinnarna ska vandra vidare i resultatlistan förbi fullpinnade hundar. 

Vi har inte gått på den linjen, och det av flera skäl. Ett är att det är svårt att genomföra rent 

administrativt. Arrangören måste då ha full kontroll på hur många uppflyttningspinnar varje 

deltagande hund sedan tidigare erövrat, något som är svårt att ha. Ett annat skäl är att agility är en 

konkurrenssport, där alla i samma klass konkurrerar på samma villkor. Att införa vandrande pinnar är 

att bryta en sådan tradition. Det skulle ge en klass i klassen, för de som inte konkurrerar på samma 

villkor. 

Allmän rätt till nedklassning 

En hel del förslag har kommit in på att ha möjlighet att klassa ner sin hund. De flesta tillsammans 

med förslag om att den nedflyttade hunden inte ska ha rätt att konkurrera om pinnar i den klass den 

flyttats ned till. Vi har lagt ett förslag på möjlighet till nedklassning för äldre hundar (över 8 år), men 

menar att det inte finns behov av en allmän nedklassningsrätt. Under nuvarande regelperiod har det 

varit frivilligt att klassa upp sin hund, vilket gör numera gör uppklassningen till ett medvetet val av 

föraren. En del hundar som idag tävlar klassades upp under den föregående regelperioden, då det 

inte var frivilligt att välja att gå upp till nästa klass. Då de nya reglerna träder i kraft kommer dessa 

dock vara en mindre andel, och dessutom kommer 8-årsgränsen ganska snart att bli aktuell för dessa 

hundar.  

Certifikatsvandring 

I dagens regler vandrar certifikat till näst bästa hund med 0 fel, dock längst till den placering som, 

motsvarar 10 % av antalet startande i klassen. Vi den förra regelrevideringen fanns ett förslag som 

innehöll idén om 10 %, men att certifikat alltid ska vandra ner till minst 5:e plats oavsett antalet 

startande. Av lite oklara skäl försvann det förslaget då, och nu har flera yttranden kommit in som vill 

att den regeln ska gälla under nästa regelperiod. Vi i ReG har dock, efter långa diskussioner, kommit 

fram till att lägga förslag om att bibehålla nuvarande regel. Motivet är att vi uppfattar nuvarande 

regel som rättvis – ju fler startande i klassen, desto längre vandrar certifikatet. Att alltid låta 

certifikatet vandra ner till 5:e plats ser vi som ett avsteg från den rättviseidén.  
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Använda nollor som meritgrund  

Främst i samband med meritkrav kring agilitydiplom, men också kring uppklassning, har det kommit 

in förslag på att använda nollade lopp som merit istället för nuvarande pinnsystem som förutom 

nolla även innebär en placering inom en viss procentgräns. Vi är inte främmande att använda nollor 

som meritkrav, och då främst när det gäller diplom. Den möjligheten finns dock inte rent tekniskt 

idag, då SKK:s registrering av agilityresultat inte medger att använda nollor som merit.  

Domare ska få döma familjemedlemmar 

Några förslag har inkommit på att domare ska kunna döma alla, inklusive släktingar och 

familjemedlemmar. Detta är ingen egentlig agilityregelfråga, utan regleras av etiska regler för 

funktionärer inom SKK och SAgiK. Frågan måste utredas i samband med att SAgiK tar fram etisk policy 

för funktionärer inom klubben. 
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Regelremiss 2 angående nya agilityregler från 2017-01-01 

 

Svenska Agilityklubbens regelrevideringsgrupp föreslår följande förändringar i agilityreglerna för 

perioden 2017 till 2022. Efter den inledande rubriken Allmänt så följer dokumentet det nuvarande 

regelverkets huvudrubriker och indelning. I många fall anges förändringens inriktning, i andra en 

tänkt färdig formulering. Detta för att lämna tid och utrymme till språklig bearbetning av det slutliga 

förslag till reviderat regelverk som lämnas till Svenska Kennelklubben för fastställande. 

 

Allmänt 

Struktur 

Regelverkets struktur förbättras och förtydligas genom att en innehållsförteckning införs samt att 

rubriker, underrubriker och uppställning ses över. 

Språk 

Texten i regelverket kommer att genomgå en språklig granskning och bearbetning innan det slutliga 

förslaget skickas till SKK för godkännande. Denna redigering innebär inga regeländringar. 

Anvisningar 

Regelrevideringsgruppen föreslår att anvisningar för såväl domare som arrangörer tas fram som 

komplement till regelverket. 

SKKs allmänna regler 

SAgiK kommer att föreslå SKK ett antal förändringar och förtydliganden, men då denna del av 

regelverket inte ingår i den ordinarie revideringscykeln skickas dessa in tidigare och separat. 

 

Särskilda bestämmelser för agility 

Redovisning av tävling 

Resultatlistor ska skickas in 9 dagar efter tävlingen (eftersom intyg för återbetalning av 

anmälningsavgiften kan lämnas senast 8 dagar efter tävlingen). 

Kravet att arkivera en adress- och resultatlista stryks, istället införs ett krav att spara en manuellt förd 

resultatlista i ett år. 

Villkor för deltagande 

Löptikar ska starta sist, utan krav på att matta används. 
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Texten om att kopia av stamtavla/registreringsbevis för utlandsägd hund ska bifogas anmälan ändras 

så att den ska skickas till SKK för att läggas in i SKKs register/Hunddata innan anmälan kan ske. 

I texten angående krav på tävlingslicens läggs till att detta även gäller utlandsägd hund. 

Anmälan och anmälningsavgift 

Texten ”Anmälan på plats dagen för tävling (s.k. drive-in) medges inte” stryks. Arrangören har 

därmed alltid rätt att neka eller godkänna efteranmälningar. 

Återbetalning av anmälningsavgift 

Anmälningsavgiften ska återbetalas om den tävlande senast sista anmälningsdagen meddelar 

arrangören att ekipaget stryks. 

Vid skador på hundens rörelseapparat godkänns, utöver veterinärintyg, även intyg av person med 

adekvat specialistutbildning. 

Funktionärer 

Tävlingsledare i agility har rätt att tävla samma tävlingsdag som denne tjänstgör, dock inte i samma 

klass som denne tjänstgör. Endast en tävlingsledare åt gången kan tjänstgöra under tävlingsdagen. 

 

Tävlingsklasser och kvalificeringsregler 

Allmänt 

Storleksgrupper 

Fem storleksgrupper införs. Dessa blir kompatibla med FCIs nuvarande tre storleksgrupper enligt: 

Sverige Manköjd  FCI Mankhöjd 

Extra small, XS Under 28 cm  Small Under 35 cm 

Small, S 28 cm till under 35 cm  Small Under 35 cm 

Medium, M 35 cm till under 43 cm  Medium 35 cm till under 43 cm 

Large, L 43 cm till under 50 cm  Large 43 cm och högre 

Extra large, L 50 cm och högre  Large 43 cm och högre 

Hund som mäts in i storleksgrupperna extra small respektive large kan alternativt tävla i small 

respektive extra large. 

Tävlingsbok med mätintyg / Mätintyg 

Kravet på tävlingsbok och mätintyg i fysisk form avskaffas. Istället införs krav på kontrollerbara 

uppgifter vilket öppnar för en centralt och digitalt registrerad inmätning som sker enligt särskilda 

anvisningar på så sätt att varje inmätning/slutmätning registreras. 
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Uppklassning / Nedklassning 

Hund kan efter fyllda 8 år flyttas ned till närmaste lägre klass där den konkurrerar på samma villkor 

som övriga hundar i klassen. Efter nedflyttning kan uppflyttning till högre klass inte ske. 

Certifikat/Certifikatresultat 

1. Certifikat (och championat) ska kunna tilldelas även kryptorchid hund. 

2. Certifikat (och championat) ska kunna tilldelas även oregistrerad hund. 

3. I andra hand ska oregistrerad hund kunna tilldelas certifikatresultat. 

Agilitydiplom 

1. Agilitydiplom i klass 3 ska inte kunna tilldelas kryptorchid hund, som istället ska kunna erhålla 

championat. 

2. Agilitydiplom i klass 3 ska inte kunna tilldelas oregistrerad hund, som istället ska kunna erhålla 

championat. 

3. I andra hand ska oregistrerad hund kunna tilldelas agilitydiplom i klass 3 men då med ett namn 

som motsvarar det championat det ska jämföras med, till exempel agilitymästare. 

Internationella tävlingar 

Detta stycke stryks förutom den svenska regeln om att oregistrerade hundar får delta i internationell 

tävling arrangerad i Sverige. 

 

Regler för tävlan i agility 

Meningen om internationella regler stryks. 

Banområde och agilitybana 

Däckets användning begränsas till en gång per bana (på grund av att det är delbart). 

Vid sidan av de hinder där rak ansats redan tidigare angetts (däck, platt tunnel, oxer, långhopp) ska 

banans naturliga linje erbjuda hunden en rak ansats även till A-hinder, balansbom och gungbräda. 

Begreppet rak ansats förtydligas. 

En tävlingsbana ska innehålla: 

 15-18 hinderpassager för klass 1 

 18-22 hinderpassager för klass 2 och 3 samt lagklass. 

En tävlingsbana ska, som tidigare, innehålla minst sju hopphinderpassager. Dessa passager kan 

förutom hopphinder även bestå av oxer, viadukt/mur eller däck. 

Avstånden mellan hindren på banan anpassas till storleksgrupp: 

 4-7 m för XS och S 

 5-8 m för M, L och XL. 
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Startfålla respektive målfålla, där hunden och föraren ostört kan förbereda sig inför respektive samla 

sig efter loppet, ska finnas och vara väl markerad. 

Det avstånd på 6 m som skall finnas från banområdets gräns före första respektive efter sista hindret 

ska vara mätt i hundens väg och i förhållande till banans naturliga linje. 

Den regeltext som anger att föraren skall kunna passera varje hinder på bägge sidor förtydligas så att 

det tydligt framgår att den innefattar både balansbom och A-hinder. 

Före start, vid start och målgång 

Förare ska beredas möjlighet att memorera banan i förväg genom en banvandring vid vilken endast 

förare i den aktuella klassen kan delta. Förare under 15 år samt förare med funktionshinder har dock 

rätt att ta hjälp av en (1) annan person under banvandringen. 

Startproceduren förtydligas. Starten ska genomföras utan att tävlingen fördröjs; hunden skall 

behandlas på ett positivt och trevligt sätt. (exakt regelskrivning senare) 

Om föraren, efter att ha gått ut i banan förbi första hindret, går tillbaka till hunden (återigen passerar 

första hindret) belastas ekipaget med 5 fel. Denna felbelastning anges även under Allmänna banfel. 

Domartecken samt felpoäng 

Förtydliganden införs för vägran respektive 5 fel: 

 Vägran: hunden har inte utfört hindret vid vilket vägran tilldelades och måste därför utföra 

hindret innan den kan fortsätta på banan. 

 5 fel: när 5 fel utdöms på grund av hur hunden utför hindret ska hindret ses som utfört, och 

hunden ska fortsätta till nästa hinder på banan. 

Tidtagning 

Start- och mållinje förtydligas. Start- och mållinjen är de linjer som markeras av 

tidtagningsutrustningen vid start respektive mål. Linjerna skiljer sig åt i sin utsträckning. Mållinjen går 

mellan tidtagningsutrustningens två delar vid det avslutande hindret, som alltså kan ses som en 

målport som hunden måste passera vid loppets avslut. Startlinjen kan däremot ses som en förlängd 

linje, markerad av tidtagningens två delar vid starten, vilken sträcker sig åt bägge håll ända till 

bangränsen. Då enbart manuell tidtagning används ska start- och målpinnar finnas som markerar 

respektive linje. 

Referenstiden fastställs av domaren senast efter att 5 hundar gått i mål eller efter att halva klassen 

genomförts. 

Tidtagning ska genomföras med två decimalers noggrannhet. 

Startlinjens placering ändras från nuvarande ca 30 cm före första hindret till nära första hindret (men 

fortfarande före hindret). 
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Skiljelopp 

Vid lika resultat på sista placering som berättigar till uppflyttningsresultat (”pinne”) genomförs inte 

skiljelopp. Istället erhåller bägge hundarna uppflyttningsresultat. 

Skiljelopp skall genomföras så snart som möjligt, i första hand på den tävlingsbana där resultaten 

som föranledde skiljeloppet erhölls, i andra hand på annan tävlingsbana med motsvarande 

svårighetsklass och typ (agility respektive hopp). 

Omlopp 

Om tekniskt fel inträffar som föranleder omlopp ska föraren direkt bryta loppet då domaren blåser i 

visselpipan. 

Vid omlopp får ekipaget minst det antal fel som vid det lopp som föranledde omloppet (fram till 

orsaken till omloppet). Skulle ekipaget erhålla fler fel vid omloppet än vid det lopp som bröts räknas 

omloppets resultat. 

Omlopp ska genomföras på den tävlingsbana där situationen som föranledde omloppet uppstod. 

 

Diskvalificering 

Meningen ”Godis, leksak eller liknande får ej användas eller vara synligt inom banområdet” ändras 

till ”Godis, leksak eller liknande får ej användas, vara synligt eller höras inom banområdet” 

Nya diskvalificeringsregler: 

 Föraren avbryter medvetet tävlingsloppet för att beröra hunden som belöning. 

 Föraren stoppar den elektroniska tidtagningen (ingen felbelastning sker om föraren sätter igång 

den elektroniska tidtagningen) 

Regeln om att hund eller förare som beträder banområdet utan tillstånd ska diskvalificeras kommer 

att ses över avseende tydlighet och funktionalitet. 

 

Hinderbeskrivning och specifika hinderfel 

Allmänt 

Meningen om hinder vid internationell tävling tas bort. 

A-hinder 

Utformning: Det får inte vara möjligt för hunden att fastna med en klo mellan delarna i A-hindret. 

Mått: Höjd: 160 cm. Längd: 265-275 cm. 

Korrekt utförande: Ordet klättra byts ut mot röra sig eller liknande. 
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Bedömning: Bedömning av kontaktfältet på uppfarten tas bort. 

Balansbom 

Utformning: 

 Det får inte vara möjligt för hunden att fastna med en klo mellan delarna och inte heller med 

tassar eller ben i håligheter längs sidorna av balansen. 

 Stegpinnarnas färg ska avvika mot uppfartens/nedfartens färg. 

Mått: Längd på balansbommens tre delar: 360-380 cm 

Korrekt utförande: Ordet klättra byts ut mot röra sig eller liknande. 

Bedömning: Bedömning av kontaktfältet på uppfarten tas bort. 

Gungbräda 

Utformning: 

 Det får inte vara möjligt för hunden att fastna med tassar eller ben i håligheter längs sidorna av 

gungan. 

 Gungan ska vara väl förankrad mot underlaget. 

 Bilden byts ut mot en utan håligheter i sidorna. 

Mått: 

 Längd på gungbrädan: 360-380 cm. 

 Höjd på ställningen: 60 cm. 

 Vikten på 1 kg ska placeras inom den sista decimetern av gungans nedfart. 

 Gungans pivotpunkt (centrum på den stång kring vilken gungan roterar) får inte vara placerad 

lägre än 10 cm från brädans ovansida. 

Korrekt utförande: Ordet gå byts ut mot röra sig eller liknande. 

Bedömning: Bedömning av kontaktfältet på uppfarten kvarstår. 

Hopphinder (viadukt/mur, oxer) 

Utformning: 

 Hunden ska inte kunna passera genom eller under infångaren. 

 Bommens färg ska avvika från bakgrunden och vara flerfärgad i minst tre segment. 

 Den bakre pinnen i en oxer kan vara delbar 

Mått: 

 Infångarens bredd: 40-60 cm 

 Infångarens höjd: 100-120 cm 

 Vingens höjd mot infångaren: minst 75 cm 

 Yttersidan på vingen rekommenderas vara lodrät 40-75 cm 

 Den bakre pinnen i en oxer ska vara 10 cm längre än den främre pinnen. 
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Mått för hopphinder, mur (höjd) och oxer (höjd + djup) 

Storlek Klass Bredd Maxdjup Höjd 

XS klass I 120-140 cm 20 cm 15-20 cm 

XS klass II 120-140 cm 20 cm 15-20 cm 

XS klass III 120-140 cm 20 cm 15-25 cm 

S klass I 120-140 cm 30 cm 25-30 cm 

S klass II 120-140 cm 30 cm 25-30 cm 

S klass III 120-140 cm 30 cm 25-35 cm 

M klass I 120-140 cm 40 cm 35-40 cm 

M klass II 120-140 cm 40 cm 35-40 cm 

M klass III 120-140 cm 40 cm 35-45 cm 

L klass I 120-140 cm 50 cm 45-50 cm 

L klass II 120-140 cm 50 cm 45-50 cm 

L klass III 120-140 cm 50 cm 45-55 cm 

XL klass I 120-140 cm 55 cm 50-55 cm 

XL klass II 120-140 cm 55 cm 50-60 cm 

XL klass III 120-140 cm 55 cm 50-65 cm 

 

Specifika hinderfel: 

Hunden river viadukten/muren, oavsett vilken del (5) 

Långhopp 

Utformning: 

 Hörnpinnarna får inte sitta ihop med långhoppets delar. 

 Delarna får inte vara utformade så att det finns vassa kanter, vilket även gäller om delarna ligger 

upp och ned. 

Mått: En ny lägsta del med lägsta höjd 10 cm införs. 

Måttabell för långhopp   

storlek klass djup antal delar höjd del 1 

XS klass I 35 cm 2 10 cm 

XS klass II 35 cm 2 10 cm 

XS klass III 35-40 cm 2 10 cm 

S klass I 40 cm 2  

S klass II 40 cm 2  

S klass III 40-50 cm 2  

M klass I 70-80 cm 3  

M klass II 70-80 cm 3  

M klass III 70-90 cm 3-4  

L klass I 80-100 cm 4  

L klass II 80-100 cm 4  

L klass III 80-110 cm 4-5  

XL klass I 120-140 cm 4-5  

XL klass II 120-140 cm 4-5  

XL klass III 120-150 cm 4-5  

 



Svenska Agilityklubben 
Regelremiss 2 – nya agilityregler 2017 

12 

 
Däck 

Utformning: 

 Däcket ska vara delbart. 

 Däcket med ram och upphängning ska färgmässigt avvika från bakgrunden, däcket ska vara 

flerfärgat. 

Mått: Hopphöjden på däcket, räknat från marken till ringens innerkant, ska vara inom samma 

intervall för respektive storleksgrupp som för hopphinder. 

Korrekt utförande: Om däcket har delats vid vägran ska hunden passera genom ramen för att utföra 

hindret. 

Specifika hinderfel: 

 Hunden delar däcket (5) 

 Hunden delar däcket utan att göra en ansats att hoppa genom det (V) 

Rund tunnel 

Utformning: 

 Formuleringen om att tunnelns dimension inte får minskas alltför mycket tas bort (den generella 

regeln om en avvikelse på max 5 % gäller). 

 Tunneln får inte placeras dikt an mot väggar, stolpar, andra hinder eller andra hårda föremål. 

Korrekt utförande: ordet gå byts ut mot röra sig eller liknande. 

Platt tunnel 

Utformning: 

 Ingångsdelen ska vara fast förankrad i underlaget och ha ett halkfritt underlag. 

 Insidan av ingångsdelen får inte ha utstickande delar utan ska vara helt slät. 

 Meningen om stötdämpande material kring ingångsdelens kant förstärks och förtydligas. 

Mått: Släpets längd: 200-250 cm. 

Korrekt utförande: ordet gå byts ut mot röra sig eller liknande. 

Slalom 

Korrekt utförande: 

 Om hunden tar fel väg inne i slalom kan den antingen påbörja hindret på nytt eller visas in senast 

i den port där hunden först gick fel. 

Specifika hinderfel: 

 Hunden tar fel väg inne i hindret. Denna felbelastning kan endast utdelas en gång. 

 Meningen ”föraren placerar sig så att hunden vid forcerandet av hindret kommer att vidröra 

föraren” stryks. 
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Liten ordlista 

Hela detta avsnitt stryks. 


