
Policy för agilitytävlingar 
Agilitytävlingar involverar många människor och det är därför av största vikt att alla involverade 

gör sitt bästa för att tävlingen ska innehålla en god stämning och vara en god upplevelse för alla 

inblandade. Detta innebär både rättigheter och skyldigheter. 

Agilitytävlingar ska vara drog- och rökfria och rökning bör ske utanför tävlingsområdet. Svenska 
Agilityklubben finner det heller inte förenligt med agilityutövande att alkohol eller droger används. 
Hundägare har ett stort ansvar på agilitytävlingar och det krävs såväl omdömesförmåga som en 
snabb reaktionsförmåga för att undvika riskfyllda situationer. Prisbordet på en agilitytävling ska 
vara av sådant slag att det inte kan väcka olust eller anstöt hos någon på grund av politisk eller 
religiös tillhörighet, etniskt ursprung eller sexuell läggning. Vid tävlingar där minderåriga deltar ska barns 
bästa beaktas.   

Ett av de mest grundläggande kraven på arrangemanget är att det är så positivt och rättvist som 

möjligt: 

● Alla ekipage ska dömas rättvist och likvärdigt, i enlighet med reglerna

● Ingen deltagare ska kunna få fördelar genom att få speciell information eller kunskap i

förväg som exempelvis banskisser

● Domaren ska inte kunna ifrågasättas på grund av jäv

● Utomstående publik ska utan att ha expertkunskaper få en positiv upplevelse av sporten

både gällande bedömningen och hundhållningen

Domare 
Domare ska följa SKKs domaretiska regler 

(http://www.skk.se/Global/Dokument/Prov-och-tavling/Domaretiska-regler-T21.pdf ). Domarens 

roll och agerande finns beskrivna i domarkompendiet 

(http://agilityklubben.se/wp-content/uploads/2015/04/Domarkompendium.pdf )  

Domare får inte döma lag som domaren i vanliga fall ingår i. Domaren får inte heller tävla på bana 

som hen själv konstruerat. 

Domaren tillsammans med tävlingsledaren ska se till att banskisser inte faller i orätta händer inför 

tävlingen. 

Mätning av hundar ska ske så korrekt och otvivelaktigt som möjligt. Domaren bör därför vara 

försiktig med att mäta hundar där jäv kan diskuteras. Domare får inte mäta egna hundar eller 

hundar som lever i det egna hushållet men ägs av domarens partner. Det ska inte kunna diskuteras 

att domaren mätt fördelaktigt för någon. 

Domaren har rapporteringsskyldighet vid incidenter på banans område. 

En auktoriserad domare uppfattas alltid av medtävlande som just domare, även i de fall hen endast 

är på plats för att tävla. Tävlande domare bör därför låta bli att kommentera domslut och annat 

som hör till rollen som domare. 

http://www.skk.se/Global/Dokument/Prov-och-tavling/Domaretiska-regler-T21.pdf
http://agilityklubben.se/wp-content/uploads/2015/04/Domarkompendium.pdf


Tävlingsledare 
Tävlingsledarens roll finns beskriven i tävlingsledarkompendiet 

(http://agilityklubben.se/wp-content/uploads/2015/04/Kompendium_tavlingsledare_Agility_2016

0303.pdf)  

Tävlingsledaren är oftast den som tar emot banskisser i förhand. Om tävlingsledaren ska tävla 

under dagen skall banor som skickas vara onumrerade så att ingen fördel ges. 

Tävlingsledaren har rapporteringsskyldighet vid incidenter. 

Övriga funktionärer 
Alla funktionärer har ett ansvar för att tävlingen genomförs på ett smidigt och trevligt sätt. Alla 

funktionärer har också en skyldighet att anmäla om de ser någon incident med hund eller förare 

som inte är förenligt med regler om tävling eller god djurhållning. Eventuella anmälningar eller 

hanterande av andra svåra situationer görs tillsammans med TL. 

Vid tävlingsdagens slut ska Tävlingsrapporten fyllas i och skickas in till Svenska Agilityklubben. 

Lämpligt är att fylla i rapporten i samråd mellan funktionärer och TL  

Det är tillåtet för tävlande funktionärer att hjälpa till vid exempelvis banbyggnation i klass där 

denne tävlar. Denne bör dock inte ha tillgång till numrerad bana i förväg eller mäta ut banan och 

hindrens vinklar och placering. 

Den tävlande 
Den tävlande ska vara väl insatt i tävlingsreglerna. 

Det är av största vikt att alla hundar behandlas väl under hela tävlingsdagen, både inne på banan 

och under förvaring mellan loppen.  

Föraren ansvarar för att hunden är väl förberedd och tränad för tävling och att den ges möjlighet 

att återhämta sig på bästa sätt mellan loppen. 

Det är viktigt att vi alla intar en respektfull hållning gentemot varandra såväl medtävlande som 

samtliga funktionärer vid tävlingen. Det är också viktigt att respektera andras hundar och hålla sin 

egen hund så att den inte kan störa andra, varken genom ihållande skällande vid banans område 

eller genom att släppas lös eller fram till andra hundar. 

Jävsituationer 

Med jävsituationer avses en domares relationer till tävlande så att det framstår som mindre 

lämpligt att döma. Detta regleras till viss del i de domaretiska reglerna men gäller även i relation till 

föraren. Det är inte lämpligt att döma när den tävlande är del av domarens hushåll eller partner, 

förälder, syskon eller barn.  

I de fall en tävlingsledare har sådana nära relationer till de tävlande ska domaren vara behjälplig 

vid eventuella uppkomna situationer och protestförfarande. 

http://agilityklubben.se/wp-content/uploads/2015/04/Kompendium_tavlingsledare_Agility_20160303.pdf
http://agilityklubben.se/wp-content/uploads/2015/04/Kompendium_tavlingsledare_Agility_20160303.pdf


Då agility inte är någon avelsmeriterande hundsport anses det inte föreligga någon jävsituation om 

en domare eller tävlingsledare tjänstgör vid tävling där dennes uppfödning tävlar.  

Inofficiell tävling och blåbärsklass 
Agility är en sport som har stor påverkan på en ung hunds växande kropp. Att påbörja 
hinderträning för tidigt kan vara skadligt. Så kallade blåbärsklasser ska ha en åldersgräns på minst 
15 månader, och sådana klasser endast ska innehålla låga hopphinder och tunnlar. Slalom och 
balanshinder får inte förekomma. Inofficiella tävlingar som mer liknar officiella tävlingsklasser ska 
följa regler för officiellt tävlande även beträffande åldersgräns för deltagande. 


