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Nyt fra Agilityudvalget 
 

 
 

DM-kvalifikation 2019 
HB har nu godkendt AGU’s forslag om at hæve faktoren i åben klasse fra 1,2 til 1,25. 
Der vil stadig være en maksimal SBT fastsat som banelængden delt med 3,5. 

 
Såvel HB som AGU har behandlet modtagne henvendelser i forlængelse af sidste by-

hedsbrev, hvor forslaget blev præsenteret. 

 

Det er stadig AGU’s holdning, at et DM er for landets bedste udøvere, hvilket landsfor-

manden også gav udtryk for i sin velkomst til dette års DM. Der skal være en vis kvalitet i 

de udtagne hunde, hvilket er fuldstændig i tråd med udtagelsesreglerne for de øvrige di-

scipliner til DM. 

 
Banetiderne udregnes herefter således: 
F.eks. løber en hund en åben klasse, der er 150 meter lang, på 44,15 sek. og nr. 2 løber 
på 36,15 sek., men med 5 fejl. 
 
SBT fastsættes i første omgang som 44,15 sek. x 1,25 eller 55,18 sek. – oprundes til 56 
sek. 
 
Maksimal SBT fastsættes som banelængden i eksemplet delt med 3,5 eller 42,86 sek. – 
oprundes til 43 sek. 
 
I dette tilfælde skal banen altså løbes på maks. 43 sek. for at undgå tidsfejl. 
 
 
Agilityforhindringer fra 1. januar 2019 
I forlængelse af sidste nyhedsbrev har AGU modtaget nogle spørgsmål, hvis besvarelse 
kan have interesse for flere – derfor kommer svarene her. 
 
I agilityreglementet står blandt andet: 
Følgende forhindringer skal være til rådighed: 14 højdespring hvoraf 1 kan være mur eller 
viadukt, 1 hjul, 1 balancebom, 1 A-bræt, 1 vippe, 1 slalom, 1 længdespring, minimum 2 
tunneller, minimum 4 par sandsække pr. tunnel og 1 pose. 
 
AGU anbefaler i forlængelse heraf, at der er 6 par sandsække til rådighed pr. tunnel. 
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Hvis en stævnearrangør har svært ved helt at overholde ovenstående, så kontakt lige 
stævnets dommere inden stævnets afholdelse. Så står dommerne ikke på dagen og skal 
vælge alternative løsninger. 
 
 
For nogle af agilityforhindringerne har der som bekendt været overgangsordninger for 
2018, og de fleste af disse gælder ikke længere. 
 
Følgende forhindringerne skal nu fuldstændig opfylde det nye regelsæt, der blev vedtaget 
for et år siden: 
Mur eller viadukt, balancebom, A-bræt, vippe, slalom, længdespring, tunneller og pose. 
 
Højdespring, der var godkendte efter de gamle regler og anskaffet inden 1. januar 2018, 
må anvendes til de forgår (gælder blandt andet pladespring). 
 
Hjul med ramme må anvendes til og med 2022. 
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