
REGLER FÖR NYBÖRJARCUPEN I AGILITY 
 
 
• Nybörjarcupen skall vara i lätt agilityklass 1 och hoppklass 1. Dessa räknas sedan ihop inför 
finalen precis som SM och DM. 
 
 
• Varken hund eller förare ska tidigare ha tävlat agility utan var ett rent nybörjarekipage vid 
första cuptillfället som man deltar i. Man får dock ha deltagit i KM och träningstävling inom egna 
klubben för klubbens medlemmar. 
 
 
• Officiella tävlingsregler gäller. 
• Blir man diskad får man alltid fullfölja loppet och då med hjälp från t ex 
domaren. 
 
 
• Cupen är 3-6 gånger. De klubbar som kan tänka sig att anordna en deltävling anmäler sitt 
intresse och önskat datum till distriktet.. Om fler klubbar vill anordna tävlingar tas de i den ordning 
de kan tänka sig att anordna. Den sista klubben anordnar då finalen. Inbjudningar från respektive 
klubb läggs ut i facebookgruppen.  
 
 
• Startavgiften är 30 kr/klass och det skall vara drive-in anmälan. 
• Finalen kostar dock 50 kr/klass. 
 
 
• Eftersom alla ekipage kanske inte vill starta i två klasser bör det ske två prisutdelningar. 
Diplom och något enklare pris delas ut till de 3 bäst placerade i både agility- och hoppklass. 
Diplom hämtas på facebookgruppen. 
 
Ingen sammanslagen prisutdelning kommer att ske innan finalen då det blir tre prisutdelningar. 
Pris till de 3 bäst placerade i respektive klass och storlek samt priser till samtliga finalister. 
 
 
• De fem bästa ekipagen i varje storleksgrupp går till final.  
Resultatet läggs ihop från de två klasserna så finalisterna behöver starta i båda. 
Vid finalen nollställs alla tidigare resultat. Alla som deltagit i cupen tidigare är 
välkomna att delta i finalen. Skulle någon utav 
finalisterna inte vara där går deras plats till den sjätte bästa o s v. Under förutsättning att de är 
där. Vilka som gått till final och övriga resultat finns i facebookgruppen. 
 
 
• Poängsystemet gynnar de som deltar i många deltävlingar. Det skall löna sig att åka och 
tävla! Alla starter ger 5 poäng oavsett hur det går. Gäller både agilityklass och hoppklass. 
Placeringarna 1 – 5 får följande poäng utöver startpoängen: 
1 = 5 p 
2 = 4 p 
3 = 3 p 
4 = 2 p 
5 = 1 p 
 
• Efter varje deltävling rapporteras samtliga resultat till ansvarig utsedd av distriktet.  
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