Information till utländska tävlande och svenska tävlingsledare
Allt fler utländska ekipage kommer till Sverige för att tävla agility. Det tycker vi är roligt. Internationellt
utbyte är stimulerande. Som ledning för svenska tävlingsledare och utländska tävlande följer här ett antal
punkter som beskriver vad som gäller vid officiella svenska agilitytävlingar.

Tävlingsanmälan, registreringsnummer och tävlingslicens
 Anmälan till officiella agilitytävlingar sker via SBK Tävling, http://sbktavling.se/
 För att kunna anmäla utlandsägda hundar via SBK Tävling så måste hunden först finnas i Svenska
Kennelklubbens databas, dvs. på Hunddata. Detta som bevis för att hunden uppfyller allmänna krav för
deltagande samt för att hundens resultat ska kunna registreras i SKKs databas efter tävlingen. Om
hunden inte redan finns i SKKs register så måste en kopia av stamtavlan skickas till SKKs
registreringsavdelning, e-post reg@skk.se.
 Oregistrerade hundar måste ha en svensk tävlingslicens för att tävla på officiell agilitytävling i Sverige.
Tävlingslicenser utfärdas av SKK. För oregistrerad utländsk hund gäller att om motsvarighet till svensk
tävlingslicens finns från hundägarens hemland ska kopia av bevis för detta skickas till SKK, e-post
djurid@skk.se. Då tilldelas hunden en svensk tävlingslicens utan kostnad för ägaren. Om hunden saknar
motsvarighet till tävlingslicens måste hundägaren själv införskaffa en svensk tävlingslicens via SKKs
hemsida, direktlänk här. Hunden anmäls därefter till tävling med sitt tävlingslicensnummer och
resultaten registreras hos SKK under samma nummer.
 För att tävlingsanmälan och resultatregistrering ska fungera så måste registreringsnummer respektive
tävlingslicensnummer i SBK Tävling överensstämma helt med numret i SKKs register.
 Från Sverige exporterad svenskregistrerad hund ska tävla med sitt svenska registreringsnummer i
Sverige även om den fått ett nytt registreringsnummer i ett annat land.

Uppflyttningspinnar, uppflyttningar och certifikat
 Hur uppflyttningsmeriter, så kallade pinnar, delas ut och hur uppflyttning mellan klasser sker framgår av
de svenska agilityreglerna, direktlänk här
 Observera att dessa regler gäller för alla hundar vid agilitytävlingar i Sverige, alltså även för danska,
norska och finska hundar. Det betyder att på en agilitytävling i Sverige så kan endast svenska
uppflyttningspinnar delas ut. Det betyder också att en hund måste ta minst tre svenska
uppflyttningspinnar i en klass för att bli uppflyttad till den högre klassen i Sverige. Det går alltså inte att
bli uppflyttad i Sverige med pinnar från olika länder. I Sverige tävlar alla hundar om uppflyttningspinnar
och uppflyttningar på samma villkor. Detta gäller även för certifikat och certifikatresultat i klass 3.
 Tävlingsbok samt mätintyg är obligatoriskt för alla hundar på officiell agilitytävling i Sverige. Tar en
utlandsägd hund en svensk uppflyttningspinne på en svensk tävling så ska tävlingsledaren notera den i
hundens tävlingsbok. Däremot ska tävlingsledaren inte notera ett resultat som en pinne om resultatet
inte uppfyller kraven för pinne enligt svenska regler.
 En utlandsägd hund ska i Sverige tävla i motsvarande klass som i hemlandet. Det är en grundprincip i alla
grenar. Därför godkänner också länderna varandras uppflyttningar till en högre klass.
 Vid internationell klass 3 i Sverige gäller FCIs internationella agilityregler. Dock delas nationella certifikat
och certifikatresultat ut enligt svenska agilityregler.
 Utlandsägda hundar som har hemlandets championat i botten kan erövra motsvarande svenskt
agilitychampionat genom att ta ett certifikat i Sverige. För att få championatet godkänt och titeln
registrerad sker ansökan till SKK. Blankett finns på SKKs hemsida, direktlänk här
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