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REGLER FÖR UTTAGNING TILL 
LANDSLAGET I AGILITY 2023 

LANDSLAGSUTTAGNING 
Syftet med denna tävlingshelg är att få fram det svenska landslaget som ska representera Sverige 
på 2023 års mästerskap. Uttaget utgörs av 8 lopp, både agility och hoppklass. 

KRAV FÖR DELTAGANDE 
För deltagande vid landslagsuttag och därmed möjlighet till plats i landslaget gäller följande: 

Hunden ska 
- ha minst två (2) felfria placering 1-3 i klass 3 Agility mellan perioden 3 april 2022-2 april 2023

- ha minst två (2) felfria placering 1-3 i klass 3 Hopp mellan perioden 3 april 2022-2 april 2023.

- vara registrerad enligt SKK:s regler samt FCI:s bestämmelser för EO och VM respektive NKU:s
bestämmelser för NM.

- under landslagsuttaget tävla i den storleksgrupp som hunden ska tävla internationellt.

Föraren ska
- vara svensk medborgare eller ha sitt huvudsakliga boende/vara folkbokförd i Sverige

- ha löst medlemskap i Svenska Agilityklubben senast vid tävlingens start (veterinärbesiktningen).

Observera att det är ekipaget (förare + hund) som deltar i landslagsuttagningen och kvalificerar till 
landslaget. Hund eller förare kan inte bytas ut.  

LANDSLAGSEKIPAGE OCH RANKINGLISTOR 
En förare får delta med maximalt 2 hundar per storleksgrupp på NM och VM. 

Vilka ekipage som får delta på VM, NM och EO, bestäms efter placeringsordning från uttaget. 
De ekipage som räknas i rankningslistorna är de som har resultat i både agility- och hoppklass, med 
ett poängresultat som inte är lägre än 50.  

Om ekipagen med poäng i både agility- och hoppklass inte fyller alla landslagsplatser fylls platserna 
upp med ekipage som endast har poäng i agilityklass och en totalpoäng som inte är lägre än 50 
enligt uttagets poängberäkning. 

Om ekipagen med poäng i agility- och hoppklass samt ekipagen som endast har resultat i agilityklass 
inte fyller alla landslagsplatser fylls platserna upp med ekipage som endast har poäng i hoppklass 
och en totalpoäng som inte är lägre än 50 enligt uttagets poängberäkning. 

Om platserna till EO och VM inte är fyllda efter samtliga ovan steg fylls platserna med de ekipage 
(oavsett storlek) som har flest poäng men ännu inte erbjudits landslagsplats. 

Om platserna till NM inte är fyllda efter ovan steg skickas inte fler ekipage. 
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Antalet landslagsekipage som skickas till mästerskapet är följande och följer nedstigande 
placeringsordning i rankningslistorna (med reservation för t.ex. avhopp och skador):  

VM - Placering 1-3 individuellt och placering 1-4 i lag, i varje storleksgrupp 
NM - Placering 1-8 i varje storleksgrupp tävlar individuellt. Placering 1-3 bildar lag nummer 1. 
Placering 4-6 bildar lag nummer 2. Ekipaget med placering 7 är första reserv och ekipaget med 
placering 8 är andra reserv till lagen. 
EO - Placering 1-7 individuellt. Lag 1 utgör placering 1-4 och lag 2 utgör placering 5-7. Lag 2 tävlar 
med 3 ekipage eller så utgörs sista platsen av ekipage från annat land, så kallat mixat lag.  

EO  
För EO får ekipaget anmälningsavgiften betald samt ett resebidrag från SAgik. 

Hotell bokas av respektive deltagare med eventuell rekommendation från SAgiK. 
Senast en (1) vecka efter landslagsuttagningen ska de ekipage som kvalat till EO bekräfta sitt 
deltagande på EO till ansvarig för anmälan. Avhopp efter 15/5 som är utan giltigt skäl (såsom tex 
sjukdom, skada eller likande) medför att föraren inte får deltaga i landslandsuttagningen 
nästkommande år. 

NM 
För NM får ekipaget anmälningsavgiften betald samt ett resebidrag från SAgiK. 

För NM bokar och betalar SAgiK hotell under de dagar som anses rimligt. 

Senast en (1) vecka efter landslagsuttagningen ska de ekipage som kvalat till NM bekräfta sitt 
deltagande på NM till ansvarig för anmälan. Avhopp efter 15/5 som är utan giltigt skäl (såsom tex 
sjukdom, skada eller likande) medför att föraren inte får deltaga i landslandsuttagningen 
nästkommande år. 

VM 
För VM får ekipaget anmälningsavgiften betald. 

För VM bokar och betalar SAgiK hotell under de dagar som anses rimligt Angående resa till VM 
återkommer SAgiK angående detta. Det planeras för att eventuell göra en samlad flygning till VM. 

Senast en (1) vecka efter landslagsuttagningen ska de ekipage som kvalat till VM bekräfta sitt 
deltagande på VM till ansvarig för anmälan. Avhopp efter 15/5 som är utan giltigt skäl (såsom tex 
sjukdom, skada eller likande) medför att föraren inte får deltaga i landslandsuttagningen 
nästkommande år. 

REGELVERK OCH DOMARE 
Uttaget sker under gällande internationella agilityregler och kan dömas av domare med nationell eller 
internationell auktorisation.  

POÄNGBERÄKNING 
Platserna till respektive mästerskap tillfaller i första hand de ekipage som har poäng i både agility- 
och hoppklass. Om ekipagen med poäng i både agility- och hoppklass inte fyller alla landslagsplatser 
fylls platserna upp med ekipage som endast har poäng i agilityklass enligt inbördes ranking. Om 
ekipagen med poäng i både agility- och hoppklass samt ekipagen som endast har resultat i 
agilityklass inte fyller alla landslagsplatser fylls platserna upp med ekipage som endast har poäng i 
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hoppklass enligt inbördes ranking. 

Snabbaste felfria tiden sätter tiden för vidare ranking. 50 poäng är riktmärke för övrig 
poängberäkning. Ekipaget med snabbast tid har möjlighet till 50 poäng. Är ekipaget inte felfritt uteblir 
dessa 50 poäng. 

Övriga ekipage får poäng om de har noll hinderfel och är max 4,99 sekunder efter den snabbaste 
tiden. Deltagande ekipage bör därför innan uttaget ligga inom 5s efter snabbaste hunden i sin 
storleksklass för att ha chans på poäng. 

För varje 1/100 sekund ett ekipage är efter den snabbaste tiden tappar det 0,1 poäng från 50 poäng. 

Exempel, ekipage med snabbast tid och felfrit: 
Placering Banfel Tid Poäng Kommentar 

1 0 30,00 50 Segraren, snabbast tid 
2 0 30,45 45,5 0,45 sek efter segraren 
3 0 31,22 37,8 Delad 3:a 1,22 sek efter 

segraren 
4 0 31,22 37,8 Delad 3:a 1,22 sek efter 

segraren 
5 0 34,99 0,1 4,99 sek efter segraren 
6 0 36,99 0,0 Mer än 5 sek efter segraren 

Reglerna är fastställda 2022-12-14 av Svenska Agilityklubbens styrelse 




