SM Kval 2018
Svenska Agilityklubben ser en nödvändighet i att förändra kriterierna för att kvala till SM. Gruppen
har fått i uppdrag att ta fram förslag till nya kriterier för att kvala till SM.
Idag saknas arrangör för SM 2018 och gruppens förslag ska göra det möjligt för någon att våga satsa
på att arrangera SM.

2016 års siffror:
Individuellt
Small
77 ekipage
Medium
89 ekipage
Large
102 ekipage

Lag
Small
Medium
Large

91 ekipage
76 ekipage
132 ekipage

Per 2017-02-01 var de individuella antalen följande:
Small
53 ekipage
Medium
71 ekipage
Large
72 ekipage
Men siffrorna stiger för varje tävling som hålls fram till kvalperiodens slut, 2017-05-15.
Lagtävlingen
Nuvarande kvalregler för lag kräver 6 pinnar varav minst 2 i agility respektive hopp.
Gruppen föreslår att det även fortsättningsvis ska krävas 6 pinnar för lag men dessa ska vara jämnt
fördelade, 3 agility och 3 hopp.
Utöver att detta bör minska antalet startande något föreslås som ytterligare tidsbesparande åtgärd
samt för att höja underhållningsvärdet och attraktionskraften för lagtävlandet att båda lag-loppen
utförs i stafettform, som på Crufts till exempel.
Första hunden startar tiden, sista hunden stoppar tiden. Alla hundar ska tas i mål och har man diskat
ett ekipage får man 5 fel för det men hindret måste utföras på rätt sätt/från rätt håll. Gör man inte
det och ändå går i ”mål” så diskas hela laget. Leksak är tillåtet i start/mål. En stafettpinne lämnas
över mellan ekipagen. Man får ha en medhjälpare i start/mål om föraren kör två hundar i laget.
Allmänt
Även om antalet ekipage kan begränsas genom förändrade kvalregler måste tävling ske på två banor
parallellt för att man ska hinna med alla starter.
Agilitylopp tar i allmänhet längre tid än hopplopp men att lägga både individuella och lagens agilitylopp på lördagen för att det finns mer tid att tillgå utan veterinärbesiktningar ställer orimligt höga
krav på arrangören då i så fall tre uppsättningar balanshinder behöver finnas. På ett mästerskap kan
man förvänta sig framhoppningsbana, kanske inte med alla balanshinder men helst.

Vi föreslår införande av 15-sekundersregel i samtliga klasser. När domaren blåser har ekipaget 15
sekunder på sig att ta det första hindret. Om så inte sker startar tiden när 15 sekunder har gått.
En stor tidstjuv är att invänta tidtagare. Vi föreslår införande av följande hantering av manuella
tidtagningen: domarna åläggs att förlägga start och mål så att tidtagarna kan stå på ett och samma
ställe under hela loppet. Manuell skrivare av manuella tider placeras intill tidtagarna. Separat
koppelbärare används.
Individuellt
Bifogar en tidsplanering beräknad på 2016 års antal ekipage.
På fredagen inryms tävlingen inte inom nio timmar (om man inte räknar bort första veterinärbesiktningstimmen, men alla funktionärer ska vara på plats vid den tiden ändå så det kan man inte göra).
Schemat är väldigt tight och det finns inga marginaler för t ex en krånglande tidtagning, krånglande
wi-fi, krånglande system eller domare som behöver ett plötsligt break (toabesök, vätskebrist mm).
Det betyder att som påtalats ovan för lagen behöver även de individuella ekipagen begränsas till
antalet jämfört med idag.
Arbetsgruppen föreslår därför att man antingen
a) Höjer kravet på antal SM-pinnar individuellt från dagens 4 + 4 till 5 + 5 eller
b) Delar tävlingen i två, ett lag-SM och ett individuellt SM

Siffrorna bakom
De inkvalade per 2017-02-01, smallklassen:
Antal lopp
AG
30 - 33
26 - 29
21 - 25
16 -20
11 -15
1 - 10
S:a

7
4
9
22
9
2
53

AG %

Hopp
13
7
17
42
17
4

7
4
16
15
8
3
53

Hopp %
13
8
30
28
15
6

79% av de nu inkvalade har kört 16 eller fler lopp i agility plus hopp, d v s minst 32 starter totalt.
Flest ekipage har startat 16 – 20 lopp i agility, 42%. Men 37% har gjort 21 starter eller mer.
I hopp är det jämnare fördelat. 28% har startat 16 – 20 lopp och 30% har startat 21 – 25 lopp.
Mer än var tionde, 13%, har startat 30 lopp eller mer i både agility och hopp, d v s minst 60 starter
totalt.

Antal pinnar
AG
55 -78
40 - 54
30 - 39
20 - 29
> 19
S:a

4
14
11
21
3
53

AG%

Hopp
7
26
21
40
6

13
13
11
13
3
53

Hopp%
24
25
21
24
6

Det är hög kvalitet på ekipagen. Toppen har blivit bredare!
94% av de nu inkvalade tar pinne vid minst var femte start, d v s vid 20% eller mer av starterna.
I agility tar hela 54% pinne vid 30% eller oftare av sina lopp. 33% tar pinne i agilitylopp vid 40% av
starterna, eller oftare.
Jämnare fördelat i hopp. 70% tar pinne vid 30% eller mer av sina hopplopp. Hela 49% tar pinne vid
40% eller oftare av sina lopp!
Hur räknat
Har bara räknat igenom de kvalade inom small. Bara det tog flera timmar. Men det torde inte vara
jättestora skillnader mellan storlekarna.
Har gått in på varje kvalat ekipage. Filtrerat fram AG3 respektive Hopp3, samt räknat bort alla
ekipagets starter 2016 innan kvalperiodens början (som finns med i listan som visas).
Systemet har inte varit på sin allra bästa sida när det gäller stabilitet och tillgång till listorna…därav
har inte Medium och Large hunnits med.
Slutsats beräkningen
Eftersom mycket kvarstår av kvalperioden tyder ovanstående på att en höjning till 5 + 5 pinnar
endast kommer att bromsa antalet ekipage något.
För en radikal förändring kan andra faktorer behövas. Exempelvis har 18 av de 53 inte vunnit något
lopp. De flesta har varit på prispallen någon gång men vinner är det betydligt färre som gör. Att lägga
till ett vinstkrav till 4 + 4 eller 5 + 5 pinnar skulle kraftigt reducera antalet kvalificerade.
Lagtävlingen är det som bidrar med flest ekipage. Borde inte den reduceras kraftigare istället? Det
kan vara ett alternativ.
Å andra sidan är det många ekipage som är med i kvalade lag men som inte kvalat individuellt. Ska
det finnas en morot kvar för de som inte tillhör den absoluta toppen så kanske lag-SM ska tillåtas
vara lite större?
Eller så lyssnar man till de röster som tycker att lagtävlingen är tråkig och strävar efter en jämnare
fördelning mellan deltagare vilket skulle betyda ytterligare skärpning av lagens kvalregler, för att
inte alls röra de individuella. Det finns olika vägar att gå.

Delade SM
2016 var det 91 ekipage i lag och 77 ekipage individuellt i small.
Minst 44 hundar dubblerade dock vilket ger en total av 124. Något som bör tas i beaktande vid
beslut om delade mästerskap.
Arbetsgruppen
Gruppen har haft en geografisk spridning över större delen av landet samt representerat samtliga
storlekar. Domare och tävlingsledare har deltagit samt har vi haft erfarenhet av deltagande både på
SM men även internationellt tävlande.

