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Till:  SAgiKs regelrevideringsgrupp 

Från:  Solna-Sundbybergs Brukshundklubb 

 

Solna-Sundbybergs BKs yttrande i regelrevideringens första omgång 

Vi har arbetat med detta dokument på två möten som alla klubbens medlemmar varit 

välkomna att delta på, i en Facebook-grupp för de särskilt intresserade och 

sammanställningar har publicerats i klubbens Facebook-grupp så att alla har haft möjlighet 

att lämna kommentarer.  

Frågor: mija@agilitybiten.se  

 

Regelhäftets struktur 

 

Vi har inte velat gå in och arbeta med, eller korra i, själva texten, utgår ifrån att vi får 

chansen till det i ett senare skede? Vi vill dock framföra önskemål om att SAgiKs 

regelrevideringsgrupp tar ett helhetstag kring regelverket, inte bara med avseende till 

innehåll och språk, utan också utifrån textens struktur och, framförallt, ta en funderare kring 

vem den tänkta läsaren är (förslagsvis någon som är ny i sporten och inte "vet en massa") 

och vad hen behöver veta.  

 

Allmänna regler  

I inledningen, fjärde stycket efter ingressen, står det om uppgifter som ska finnas med på 

veterinärintyg. TAVLIC saknas.  

Under punkt 2, ID-märkning, ändra ”SKK/länsklubb” till någon av SKKs länsklubbar eller 

dylikt.  

Under punkten 3, Ansvar framgår att arrangerande klubb fråntar sig allt ansvar för skador 

som inträffat i och med arrangemanget. Detta motsägs av Jordbruksverkets bestämmelser! 

Se SJVFS 2013:43 - Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om träning och tävling 

med djur: 3 KAP. ARRANGÖRENS SKYLDIGHETER. 

 

Under punkten 6, Hinder för deltagande, framgår att hund som tilldelas nollpris på 

utställning inte får delta i agilitytävling. Finns det ingenting en agilityhund kan göra för att 

anses ha visat prov på diskvalificerande mentalitet/beteenden? I sista stycket punkt 5, under 

rubriken Valpar, hänvisas till ”Provområdet”. Hur definieras provområdet? Vad är ett 

provområde i agilitysammanhang?  
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Särskilda bestämmelser för agility  

Ändra första meningen till: Agility är en tävlingsform som går ut på att hunden, med hjälp av 

förarens handling, på tid tar sig igenom en bana med olika typer av hinder.  

Ändra andra meningen till: Agility bygger på samarbete mellan förare och hund.  

Ändra fjärde meningen till: Föraren får under loppet uppmuntra hunden med till exempel 

rösten eller ett inbjudande kroppsspråk.  

Punkt 1 och 2: SBK är bara bara en specialklubb och ska inte särbehandlas. Stryk.  

Punkt 3 och 4: Bort med SBK.  

Punkt 4: Ta bort kravet på att resultatlistan ska vara kansliet tillhanda och uppdatera enligt 

gällande system, det samma gäller adresslista till deltagarna. Däremot bör arrangerande 

klubb även fortsättningsvis arkivera en kopia av tävlingsresultatet.  

Punkt 5: Här bör informationen om att alla hundar får delta i internationella tävlingar i 

Sverige läggas till.  

 

Punkt 5: (Löptikar) SBK gjorde aldrig några anvisningar vilket är ett svek mot oss som litade 

på att detta skulle göras när regeln infördes. Det är viktigt att det inte hänvisas till några 

anvisningar utan att erforderlig hänsyn regleras i reglerna. Vi föreslår att det ska stå i 

reglerna att löpande tikar som vistas på tävlingsområdet ska bära någon form av tecken, 

exempelvis ett rött band på kopplet.  

Punkt 5, punktlista, punkt 2: ”Svenskägd hund som är född före 2001-01-01 kan ha norskt 

registreringsnummer.”- Torde kunna strykas i de nya reglerna.  

Punkt 7: Bort med SBK i första meningen. Andra stycket, ändra till ”avsändardaterad” till 

”sänd”.  Efter ”efteranmälningar” lägg till … fram till och med klassens första start.  

”Anmälan på plats dagen för tävlingen (sk ”drive-in”) medges inte.” – ändras till: Så kallad 

drive-in-anmälan godkännes inte, ordinarie anmälan ska göras senast dagen före 

tävlingsdagen. Sista meningen: Den tävlande, inte anmälaren, ska ha tagit del av gällande 

tävlingsbestämmelser.  

Punkt 8 e), ändra till: för hund som ej är berättigad att, eller vars förare ej önskar, tävla på 

grund av uppflyttning… 

Punkt 9 a), ändra exemplet till: till exempel om hopphindrens höjd inte överensstämmer 

med reglerna för klassen.  

 

Punkt 9, sista meningen: Bort med SBK.  
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Punkt 11:  

Första stycket: se till att lista SAMTLIGA regler och riktlinjer som anses gälla funktionärer 

inom SKK-organisationen!  

Domare: Bort med SBK. Sista stycket, ändra till: ”Domare har rätt att tävla samma dag som 

denne dömer, dock inte i samma tävlingsklass och storleksgrupp som denne tjänstgör, samt 

förutsatt att arrangemanget som sådant i övrigt tillåter detta.” Efter denna mening, lägg till: 

”Domare äger ej rätt att tävla på bana som hen har godkänt tidigare under dagen eller på 

bana som hen har konstruerat banskissen till. Inte heller äger domare rätt att tävla på bana 

som är konstruerad utifrån skiss som hen har ritat, oavsett om nummer tas bort eller 

enstaka hinder flyttas. Ingen tävlande ska ha haft något som helst inflytande över banans 

utformning.”  

Om inte ett ordentligt förtydligande om detta kommer till stånd så föreslår vi att domare 

helt enkelt inte dömer och tävlar samma dag.  

Assisterande domare: Vilka anvisningar!? Det vore bra om de stod i reglerna, så lite som 

möjligt bör stå någon annanstans.  

Tävlingsledare: Bort med SBK. OBS! Vi tycker att det är bra att tävlingsledare inte får tävla 

samma dag som denne tjänstgör.  

 

Tävlingsklasser och kvalificeringsregler  

Under allmänt, andra stycket, ändra till:  

 

Samtliga svårighetsklasser indelas i fem storleksgrupper:  

X-small:  Tillåten för hundar vars mankhöjd är under 27 cm 

Small:  Tillåten för hundar vars mankhöjd är 27 cm och över men under 35 cm  

Medium:  Tillåten för hundar vars mankhöjd är 35 cm och över men under 43 cm  

Large:  Tillåten för hundar vars mankhöjd är 43 cm och över men under 51 cm  

X-Large:  Tillåten för hundar vars mankhöjd är 51 cm och därutöver 

Ett alternativ gräns mellan large och X-large skulle kunna vara 53 cm – vi misstänker att 

många hundarär mellan 51-53 cm, en analys av detta skulle behöva göras. WAOs 

klassindelning är inte heller utesluten. Det viktigaste är att vi får rimliga hopphöjder för alla!  

(Stycket efter denna uppräkning stryks av naturliga skäl.)  

 

Stycket med rubriken: ”Tävlingsbok med mätintyg” – ändra så att tävlingsboken är frivillig för 

nationellt tävlande men att tävlingsledaren är skyldig att fylla i om den tävlande så vill.  

 



4 
 

Rubrik ”Mätintyg”, ändra till ”Inmätning” och skriv sedan om första stycket så att resultatet 

av mätningen registreras i datasystemet, detta genom att domare mäter och skriver på en 

blankett som tävlingsledare ansvarar att skicka in för registrering. Ta bort ”SBK” och ändra 

”storleksklass” till ”storleksgrupp”.  

Obs! Lägg in anvisningar om hur hundar mäts i reglerna! 

Lägg till juniorklass och veteranklass som officiella tävlingsklasser: 

- Juniorklass: Öppen för tävlande förare upp till och med 12 år (ännu ej fyllt 13 år dagen före 

tävlingsdagen), hunden kan tävla vilken som helst annan tävlingsklass under tävlingsdagen 

men föraren kan inte tävla både juniorklass och ordinarie svårighetsklass. Svårighetsgrad 

enligt klass I. Om juniorklassen körs på samma bana som ordinarie klass I så ska juniorklass 

gå efter klass I.  

- Veteranklass: Öppen för tävlande hundar över 9 år (fyllt nio år senast dagen före 

tävlingsdagen). Svårighetsgrad enligt klass II men med hopphöjd minst 5 cm under ordinarie 

minimihöjd och i övrigt så väl anpassad till äldre hundar som möjligt. Hund kan ej deltaga i 

både veteranklass och ordinarie svårighetsklass samma tävlingsdag. Resultat i veteranklass 

bör stambokföras och poängtävlingen Årets veteran införas. 

OBS! Om junior- och veteranklass inte kan införas förespråkar vi möjlighet till frivillig 

nedflyttning av hundar!  

Ett par medlemmar önskar sig en ”Mästarklass” för hundar som är Champions.  

 

Rubrik ”Certifikat” … ändra så att stycket avslutas som avsikten var i förra regelrevideringen: 

…. dock lägst till 5:e placerade hund. I klasser med fler än 50 startande kan 

certifikatet/certifikatresultatet delas ut ned till hund vars placering motsvarar tio procent (10 

%) av antalet startande hundar (avrundas uppåt).  

 

Givetvis ska även krypta hundar kunna tilldelas cert!  

 

Rubrik ”Agilitydiplom” – lägg till diplomen för klass I och II.  

Vi föreslår att man inför officiella medaljmeriter: Ag diamant, Ag guld, Ag silver och Ag brons. 

Dessa bör gå ut på att premiera att hunden under hela sin agilitykarriär gör så många felfria 

lopp som möjligt. Man bör kunna blanda nollade lopp från individuella agility- och 

hoppklasser. Förslag på antal felfria lopp som kan krävas:  

Ag diamant: minst 200  

Ag guld: minst 150  

Ag silver: minst 100  

Ag brons: minst 50  

Eftersom alla resultat stambokförs nuförtiden kan man välja att räkna ihop de nollade 
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loppen i samtliga svårighetsklasser. Eller så kan man införa separata medaljmeriter i samtliga 

svårighetsklasser. Medaljmeriterna bör inte uteslutande bli en morot för klass III-förare. 

Rubrik ”Internationella tävlingar” – stryk! Varför ska internationella tävlingar beskrivas i de 

nationella reglerna och, i sådana fall, varför just dessa delar? Meningen ”Oregistrerad hund 

får delta i internationell tävling arrangerad i Sverige.” flyttas till Särskilda bestämmelser för 

agility, punkt 5.  

 

Regler för tävlan i agility  

Första meningen – stryk! Detta är de svenska reglerna.  Vi har försökt undvika korrändringar 

i denna version men... Agilitybana i första underrubriken ska vara med litet a. 

 

Banområde och agilitybana:  

Tredje punkten – stryk det om internationella tävlingar och godkänn upp till 22 hinder på 

nationella tävlingar.  

Femte punkten – lägg till ”, på hundens naturliga linje.” 

Åttonde punkten – ändra till: ”avståndet mellan hindren på agilitybanan skall i storleksgrupp 

x-small och small vara minst fyra meter och i övriga storleksgruppen minst fem meter” 

Nionde punkten – lägg till ”, på hundens naturliga linje.” 

Tionde punkten – lägg till A-hindret.  

Domartecken samt felpoäng:  

Lägg till, efter, Banfel [...] kan enbart utdelas för händelser under loppet -  

Det är enbart vägran som innebär att man måste ta om hindret från början, vid fem fel 

fortsätter ekipaget i banan/på hindret.  

Tidtagning:  

I praktiken är det aldrig några 30 cm, snarare ca 15 cm.  

 

Diskvalificering  

På senare tid har en del domare hittat på att man kan bli diskad för att ”skicka hunden på 

runt” på första hindret, ”inifrån” banan. Detta med hänvisning till att hunden passerar 

startlinjen, vilket den ju inte gör före startsignal om ekipaget kommer in från ”baksidan”. Om 

denna tolkning gäller bör det stå i reglerna så att även de tävlande känner till regeln.  

Vårt förslag är att att föraren själv väljer från vilken plats denne vill starta hunden.  

 

Betänk också att en del banor läggs så att alla ekipage måste passera startlinjen ”bakifrån” 

för att komma till första hindret.  
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Ordet startlinjen måste definieras (se Ordlista). Ibland påstås det att startlinjen förlängs till 

hindrets vägranslinje. Om så vore fallet borde att passera den ”bakifrån” rimligtvis bara 

innebära att tiden startar.  

Hur rapporteras en förare som slår sin hund?! Förtydligande krävs. Otroligt viktigt.  

 

Vidare är det lämpligt att inte låta SKK framstå som myndighet i regelverket utan att faktiskt 

hänvisa även till Jordbruksverkets ”Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks 

föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2010:45) om träning och tävling med djur” samt till 

Djurskyddslagen.  

 

Hinderbeskrivning och specifika hinderfel  

Ta bort den första meningen! Nationella regler fortfarande. Se formuleringarna under 

rubriken ”Allmänt”.  

A-hinder: Ta bort SBK! Ändra höjden till 150-160 cm. Vi anser att kontaktfältsbedömningarna 

på uppfarterna ska bort.  

Balansbom: Ta bort SBK! Vi anser att kontaktfältsbedömningarna på uppfarterna ska bort.  

Gungbräda: Ta bort SBK! Vi anser att kontaktfältsbedömningarna på uppfarterna ska bort.  

Vi har haft en synnerligen lång diskussion angående utformningen av gungbrädan. Som 

tydliga skaderisker har nämnts rekyl, för mindre hundar och ”stöten” då energin går tillbaka 

upp i hundens kropp för större hundar. Vi tycker att det behöver utredas närmare hur 

gungbrädan skulle kunna utformas så att skaderisken minskar men inser att det handlar 

både om hindret och underlaget och det är inte en helt lätt ekvation att lösa. Ett par idéer 

som kommit upp i diskussionen är att göra olika hinder för små respektive stora hundar eller 

att ha någon form av stötdämpning/fjäder som tar emot och minskar stöten mot underlaget.  

 

Hopphinder: Det ska finnas en minimi och en maxvikt för bommar. Minimivikten bör ligga 

kring vikten för en glasfiberbom (så att PVC-rör inte är tillåtet) och maxvikten så att järnrör 

inte accepteras. ;)  

Den högsta hinderhöjden i varje storleksklass bör inte överstiga klassens högsta hunds 

mankhöjd (vilket enligt logiken i storleksindelningen ovan, 8 cm-intervall) innebär att 

maxhöjden för X-largehundar bör vara 59 cm) och den lägsta hinderhöjden bör vara 10 cm 

lägre än maxhöjden. Vi föreslår att längden djupet för oxrar ska vara:  

X-small: max 25 cm 

Small: max 30 cm 

Medium: max 40 cm 

Large och X-large: max 50 cm 
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Under förutsättning att hopphöjderna sänks till en rimlig nivå föreslår vi att hopphöjden är 

densamma oavsett svårighetsklass.  

Viadukt/Mur: För hopphöjder, se hopphinder.  

Långhopp: Det behövs en skiss samt förtydliganden om vad som egentligen är vägran och 

vad som är disk. Hur långt mellanrummet mellan delarna får vara behöver definieras, får 

man exempelvis använda 4 delar för ett 150 cm långt hinder? Höjden på långhoppets delar 

bör sänkas med fem centimeter, höjden går då från 10 cm till 23 cm. Längden behöver 

anpassas enligt nya storleksgrupper, XS: 30-40 cm (2 delar), L: 100-120 cm (4 delar), XL: 120-

150 (5 delar).  

Däck: Däcket ska ha samma höjd som hopphindren och anpassas till våra nya storleksklasser. 

Ta bort SBK och skriv ut eventuella anvisningar. Vi anser inte att hunden ska belastas med fel 

om däckes delas – detta bör skrivas ut.  

 

Vi anser att det bara finns två typer av däck som borde vara tillåtna: WAO-däcket och de 

som är delbara horisontellt.  

Tunnel: tredje och fjärde meningen, ändra till: Tunneln ska ligga stabilt och bör därför kunna 

fästas i marken så att hela tunneln ligger stadigt. Vid fastsättning får tunnelns dimension ej 

minskas. Vi diskuterade lämpligheten med S-formade tunnlar.  

Platt tunnel: Lägg till att underlaget i tunneln ska vara halkfritt. Vi diskuterade konsekvenser 

av kortare släp, kanske borde släpen minskas till max 200 cm även om det får konsekvenser 

för banläggning som kanske är negativa.  

Slalom: Alla regler som gäller för slalom ska stå i regelhäftet och ”svenskregeln” ska bort. Ta 

bort: ”föraren placerar sig så att hunden vid forcerandet av hindret kommer att vidröra 

föraren (5)”. Beröring är redan reglerat och domaren kan inte bedöma vad som kommer att 

hända. Du får handla genom att blockara fel tunnelöppning... även om det inte är snyggt.  

 

Liten ordlista 

 Definition av tävlingsområde och tävlingsklass saknas.  

 Cert – uppdatera.  

 Startlinje måste definieras bättre. Förslagvis en linje mellan två stolpar som placeras 

ca 15 cm från första hindret. Startlinje går INTE över i vägranslinjen.  

 Definiera mållinje.  

 Uppenbarligen behövs en utförligare beskrivning av begreppet jäv – det är en viktig 

etisk princip att det är jäv så fort någon kan MISSTÄNKA att en funktionär inte är 

opartisk. Detta bör inte stå i ”Liten ordlista” för agility utan där det är aktuellt i själva 

texten.  



8 
 

 

 

Förslag på förändringar i FCI:s internationella regler 

I tillämpliga delar vill vi att de internationella reglerna ändras i enlighet med vad vi har 

föreslagit om de nationella reglerna. Dessutom:  

 Slalom - skriv in i reglerna att man har klarat hindret när man passerat alla portar en 

gång och inte sprungit mer än två portar bakåt.  

 Bordet ska bort!!! 


