
Domarnyheter inför 2017 

För fullständig kunskap och komplett information se de fastställda reglerna på www.sagik.se. 
Reglerna kommer att tryckas upp samt finnas tillgängliga via hemsidan som pdf som kan laddas ner i 
telefonen eller  för utskrift. 

Här listas de bedömningsförändringar som görs i reglerna 2017: 
Hunden ska ha uppnått 18 månaders ålder senast samma dag som tävlingen äger rum (tidigare fick 
de vänta till dagen efter med att tävla). 

Mätning av hundar: 

Hundarna delas in i fem storlekskategorier,  

• under 28 
• 28-34,99 
• 35-42,99 
• 43-49,99 
• 50 och över 

Detta implementeras just nu i tävlingssystemet. Vid mätning ska hundens höjd registreras i 
tävlingssystemet av domaren.  

Banan ska bestå av minst 15 och högst 22 hinderpassager 

Däck, platt tunnel, oxer, långhopp, A-hinder, gungbräda och balansbom ska placeras så att banans 
naturliga linje erbjuder hunden en rak ansats mot hindret 

Banan skall innehålla minst 7 hoppassager. Dessa passager kan förutom hopphinder bestå av mur, 
viadukt, långhopp eller däck. 

Ett och samma däck får endast utföras en gång. 

Avståndet mellan hindren på banan, mätt som hundens väg, ska vara 4–7 meter för extra small och 
small samt 5–8 meter för medium, large och extra large. 

Föraren ska kunna passera varje hinder på bägge sidor utan att hindras av andra hinder med 
undantag av då en tunnel är placerad under A-hinder eller balansbom, då föraren ska kunna passera 
på tunnelns ena sida utan att hindras av andra hinder. 

Startlinjen ska vara placerad så nära före första hindret som är praktiskt möjligt. Startlinjen går 
mellan tidtagningens båda delar vid starten och sträcker sig åt bägge håll ända till bangränsen. 
Mållinjen går endast mellan tidtagningsutrustningens båda delar vid det avslutande hindret. Då 
enbart manuell tidtagning används ska start- och målpinnar finnas som markerar respektive linje. 

Ändringar i diskregler 
föraren river ett hinder som ännu inte har utförts på banan = disk 

godis, leksak eller liknande används, är synligt eller hörs inom på banområdet = disk 

hunden eller föraren beträder banområdet under tävlingsdagen utan tillstånd från tävlingsledningen 
Notera att denna diskregel är struken, en hund som råkar springa in en sväng på banan tex under 
banvandring utan att störa och utan att få någon fördel ska alltså inte diskas. Det står på annat ställe 
i reglerna att det inte är tillåtet att beträda banan utan lov och den sociala kontrollen är hög. 

http://www.sagik.se/


föraren avbryter loppet för att klappa om hunden som belöning = disk 

föraren stoppar den elektroniska tidtagningen = disk 

Domaren har rätt att avbryta deltagandet om hunden inte är i tävlingsmässigt skick, om hunden på 
grund av skada eller annat visar uppenbar oförmåga att genomföra tävlingen loppet eller om hunden 
kan bedömas komma till skada vid ett fullföljande av loppet. 

Skiljelopp och omlopp 
Skiljelopp behöver inte genomföras gällande pinnar i klass 1 och 2, endast gällande cert i klass 3. 

Vid omlopp får hunden minst samma antal fel som vid det ursprungliga loppet (fram till orsaken till 
omloppet). Skulle hunden erhålla fler fel vid omloppet än vid det ursprungliga loppet räknas 
omloppets resultat. Omlopp ska genomföras med den förare och på den tävlingsbana där 
situationen som föranledde omloppet uppstod. 

Hinder 
Utformningen och måtten på en del hinder ändras något. För exakta mått se reglerna. 

Balanshinder 
Uppfartskontaktfält ska ej bedömas. Notera att alla balanshinder ska ha rak ansats. Hunden måste 
sätta minst en tass på uppfartssidan (ej på kontaktfältet), annars döms vägran. Gällande gungan ska 
hunden sätta alla fyra tassar på gungan innan mitten (enligt testdömningar gör 100% av hundarna 
detta om de inte hoppar upp snett på gungan) 

Hopphöjder 
 

Individuellt Lag Höjd Djup (oxer) 

Extra small Extra small + small 10–20 cm Max 20 cm 

Small 
 

20–30 cm Max 30 cm 

Medium Medium 30–40 cm Max 40 cm 

Large Large + extra large 40–50 cm Max 50 cm 

Extra large 
 

50–60 cm Max 55 cm 
Samma höjder gäller för alla svårighetsklasser. Oxerns bakre pinne ska vara 10 cm längre än den 
främre och den får vara delbar. 

Observera att samma hopphöjder gäller även för mur och däck. Förslagsvis kan däcket ha tre höjder, 
max 25 cm för xs och s (en del däck på marknaden går inte lägre än 25 cm), en lagom mediumhöjd 
samt 50 cm för l och xl.  

När det gäller muren står det nu i reglerna att rivning av hörnpelare ger 5 fel. Tidigare har denna info 
endast funnits i ett gammalt domarkonferensprotokoll. 

Avstånd 
Avstånd mellan hinder för xs och s: 4-7 meter 
Avstånd mellan hinder för m, l och xl: 5-8 meter 



Långhoppet 
Långhoppet får en extra del för xs-hundarna som är 10 cm hög. Den används endast som förstadel 
för xs. 

 

Däcket 
Notera hopphöjden 
Delbart däck blir obligatoriskt och ger fem fel vid delning. 
Om hunden delar däcket utan att göra en ansats att hoppa döms vägran. Hunden måste gå genom 
ramen med det delade däcket vid vägran för att få fortsätta. 

Tunnlar 
Platta tunnelns släp kortas  
Den runda tunneln får inte placeras tätt intill andra hinder, stolpar eller väggar 

Slalom 
Fem fel i slalom utdelas endast en gång 
Om hunden går ur slalom kan den antingen börja om från början eller visas in senast i den port den 
gick ur. 
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