Till

samtliga klubbar inom SKK-organisationen
SAgiKs lokala aktivitetsgrupper
företag med avtalsreglerad möjlighet att arrangera officiella agilitytävlingar
medlemmar i SAgiK

Revidering av regler för agilitytävlingar - remissomgång 2
Nuvarande regelverk i agility gäller från 1 januari 2017 till 31 december 2021. Reglerna är alltså låsta i
fem år. Svenska Agilityklubben (SAgiK), agilitysportens huvudman inom Svenska Kennelklubben (SKK),
ansvarar för den regelrevideringsprocess som pågår. Ni inbjuds här att delta i remissomgång2.
Syfte
Att ta fram ett förslag till nya agilityregler att gälla i fem år från och med 1 januari 2022. Förslaget ska
vara så väl förankrat som möjligt hos klubbar och bland aktiva. Det ska också vara väl underbyggt och
motiverat för att öka sannolikheten att det godkänns på SKK-nivå. Revideringsprocessen ska vara
demokratisk, öppen och tydlig. Den ska involvera alla som vill bidra till arbetet. Revideringen ska
även följa det som anges i avtalet mellan SKK och SAgiK om huvudmannaskapet för agility.
Metod
Arbetsgrupp och arbetssätt
Svenska Agilityklubben har tillsatt en regelrevideringsgrupp (RRG) där följande personer ingår: Kristin
Tuomisto (SAgiKs styrelse), Yvonne Ahlin, Håkan Ericson, Lena Holmqvist och Oliver Rasmusson.
Gruppen arbetar kontinuerligt med revideringen sedan hösten 2018. Arbetssättet är telefonmöten,
fysiska möten samt diskussioner i andra former. Information om regelrevideringen finns på SAgiKs
webbplats. För ytterligare information och kommunikation med aktiva har facebookgruppen SAgiK
Nya agilityregler 2022 startats. Gruppen har idag drygt 1000 medlemmar.
Remisser
Under processen skickas två remisser ut. Den första avsåg att hämta in förslag till ändringar baserat
på gällande regelverk. Dessa ändringsförslag har utgjort grunden i det vidare arbetet för att ta fram
förslag till regeländringar. Förslagen, inklusive bakgrund och motiveringar, skickas nu ut i en andra
remissomgång där synpunkter på ändringsförslagen inhämtas. Ett slutligt förslag till nytt regelverk tas
därefter fram vilket efter fastställande av SAgiKs styrelse skickas till SKKs prov- och tävlingskommitté
för slutligt fastställande. Remiss 2 kan komma att kompletteras med enkäter i specifika frågor.
Principer
Regelrevideringsgruppens arbete ska vägledas av några viktiga utgångspunkter:
● Demokrati: Agilityreglerna tillhör användarna. De ska därför avspegla majoritetens vilja.
Användare är i första hand tävlande, arrangörer och funktionärer (domare, tävlingsledare,
andra). Ett förslag som många står bakom ska ha större utsikter att också bli SAgiKs förslag.
● Genomförbarhet: Är förslaget genomförbart och meningsfullt?
● Konsekvenser: Vilka konsekvenser väntas ändringen få, på kort respektive lång sikt?
● FCIs regelverk: De svenska reglerna är nationella och avspeglar svenska förhållanden och
preferenser. Ändå utgör FCIs internationella regelverk en samordnande utgångspunkt.
Förslag till ändringar bedöms därför även i förhållande till FCIs regelverk.
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Tidsplan
För denna revideringsprocess har SAgiKs styrelse tagit fram en tidsplan.
Aktion
Förutsättningslös efterfrågan av förslag på förändringar av
nuvarande regler. Enskilda personer kan lämna svar.
Remissutskick 1 till SKK-anslutna klubbar.
Svar på remissutskick 1 skickas till Regelrevideringsgruppen.
Regelrevideringsgruppen sammanställer remissyttranden.
SAgiKs styrelse behandlar regelrevideringsgruppens
sammanställning.
Regelrevideringsgruppen justerar utifrån styrelsens beslut.
Remissutskick 2 till alla SKK-anslutna klubbar. [Här är vi nu]
Svar på remissutskick 2 skickas till regelrevideringsgruppen.
Regelrevideringsgruppen sammanställer remissyttranden
Regelrevideringsgruppen tar fram ett färdigt förslag till nytt
regelverk i samarbete med SAgiKs styrelse.
Styrelsen tar beslut.
Regelrevideringsgruppen justerar utifrån styrelsens beslut.
Regelförslag skickas till SKK/PtK.
Regler fastställs av SKK/CS.
Bearbetning enligt SKKs beslut.
Publicering av det nya regelverket.

Datum
Publicerat på hemsidan september
2018. Sista svarsdag 31 december 2018.
December 2018
Senast 1 mars 2019
1 mars – 31 maj 2019
1 juni – 1 september 2019
1 september – 31 oktober 2019
November 2019 [Här är vi nu]
Senast 1 mars 2020
1 mars – 31 juni 2020
1 juli – 31 oktober 2020
November 2020
November – december 2020
Senast 31 december 2020
Senast 30 juni 2021
Klart senast 31 augusti 2021
Oktober 2021

Svaren i regelremiss 1
Antalet svar i regelremiss 1 var 44. Av dessa kom 42 från klubbar, 1 från en aktivitetsgrupp samt 1
från en företagsarrangör. Synpunkterna från de personer som skickade in egna åsikter per e-post
hösten 2018 överensstämmer väl med svaren på den ordinarie remissens första omgång.
Förslag som inte har behandlats
Bland svaren på remiss 1 fanns många synpunkter angående saker som idag inte regleras i
regelverket utan finns i anvisningar eller andra dokument. Synpunkterna har gällt bland annat
ansökan om tävling, anmälningsavgifter, jävsregler och olika policyer. Åsikterna kommer att
överlämnas till respektive ansvarig kommitté inom SAgiK.
Svara så här
●
●

●
●

Svar på regelremiss 2 lämnas via ett Google-formulär till vilket ni hittar länken på Svenska
Agilityklubbens hemsida under Regler, http://agilityklubben.se/regler/regelrevidering/
Formuläret med regelrevideringsgruppens förslag följer det nuvarande regelverkets ordning
och rubriker. Svarsalternativen är Ja eller Nej, kompletterat med eventuella kommentarer.
Det finns också möjlighet att lämna nya regeländringsförslag.
Sista svarsdatum är 1 mars 2020.
Har ni frågor kring regelrevideringen, kontakta regler@sagik.se

Svenska Agilityklubbens regelrevideringsgrupp, 2019-11-29
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Förslagen i regelremiss 2
Allmänna regler för utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar
Denna del av regelverket är gemensam för samtliga SKKs regelverk och remitteras av SKK separat. Av
praktiska skäl tar SAgiK ändå in synpunkter i samband med den ordinarie revideringen av
agilityreglerna.
Inledning
- Stryk meningen Oregistrerad hund kan inte tilldelas championat.
Bakgrund och motiv
Meningen om oregistrerade hundar och championat hör inte hemma här då regler för championat
regleras separat i SKKs utställnings- och championatregler.
Den gällande principen att oregistrerade hundar inte kan tilldelas championat är fastställd vid ett
tidigare kennelfullmäktige. SAgiK har motionerat till kennelfullmäktige 2017 och 2019 om att alla
hundar ska kunna tilldelas championat i allmänna hundsporter och föreslog samma regeländring
inför 2017. Agility är inte en avelsutvärderande gren, alla deltagande hundar (och förare) ska
behandlas lika och därmed ha samma rätt till meritering.
Mentalitet
- Ändra språkbruk och logik så att regeln blir begriplig och tillämpbar.
Bakgrund och motiv
Disqualified är inte ett möjligt resultat i agility, däremot rapporteringskod A vilket i efterhand kan
tilldelas en hund som rapporteras för oacceptabelt beteende.
Hinder för deltagande
- Kemiskt/medicinskt kastrerad hund ska få delta.
Bakgrund och motiv
Kastrering kan inte anses vara en tävlingsmässig fördel i agility varför alla kastrerade hundar ska ha
samma rätt att delta. Agility är heller ingen avelsutvärderande verksamhet.

Särskilda regler för agilitytävlingar
1. Tävlingsadministration, villkor för deltagande och funktionärer
Återbetalning av anmälningsavgift
- Underlätta återbetalning i samband med kennelhosta och skada, intyg från två ojäviga personer
ska berättiga till återbetalning.
- Återbetalning för hund som är skadad mellan lopp ska vara möjlig.
- Förtydliga/ändra formuleringen angående återbetalning vid upp/nedflyttning.
Bakgrund och motiv
Kennelhosta är svårdiagnosticerat, veterinärintyg dyra och samtidigt bör misstänkt sjuka hundar eller
halvskadade hundar inte delta på tävling. Att hunden skadas under tävlingsdagen ska också berättiga
till återbetalning, inte bara när hunden är skadad före första loppet. Vad som gäller för återbetalning
vid uppflyttning och nedflyttning behöver förtydligas.
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Förarens skyldigheter
- Lägg till att även arrangören, domaren och tävlingsledaren ska känna till och följa reglerna.
Bakgrund och motiv
Det grundläggande kravet att känna till och följa reglerna ska gälla alla inblandade parter vid en
agilitytävling.
Funktionärer
- Kategorien assisterande domare avskaffas.
Bakgrund och motiv
Syftet med assisterande domare har försvunnit då kontaktfälten på balansbommens, A-hindrets och
gungbrädans uppfarter inte längre bedöms.
2. Tävlingsklasser, storleksgrupper och meritering
Storleksgrupper
-

Fri rörlighet tillåts mellan XS-S respektive L-XL för hundar inmätta som XS respektive L (fram till
sista anmälningsdag).
Bakgrund och motiv
De svenska storleksgrupperna XS och L är tillsammans med S och XL kompatibla med FCIs
storleksgrupper. Hundar inmätta i XS respektive L har enligt förarens val kunnat tävla i S respektive
XL. Det kan finnas ett flertal anledningar till att föraren vill kunna göra detta val på nytt oftare än
reglerna idag tillåter. Då denna frihet inte kan anses påverka andra negativt och kan bedömas
praktiskt genomförbar så bör den tillåtas.
Mätintyg
-

Digital tävlingsbok och digitala mätintyg införs i SAgiKs tävlingssystem. Krav på fysisk tävlingsbok
för deltagande återinförs inte i reglerna.
Bakgrund och motiv
Samtliga krav för deltagande ska finnas angivna i regelverket. Tävlingsbok finns inte i gällande regler,
däremot krav på mätintyg. Då resultat sparas i SAgiKs tävlingssystem och registreras i SKKs databas
föreslås att mätintyg, meriterande resultat samt uppgifter på hund och förare istället samlas digitalt i
tävlingssystemet på lämpligt och utskrivbart sätt, åtkomligt för såväl arrangör som förare.
Klasser
- Lagklass tas bort som officiell klass.
Bakgrund och motiv
Lagklass har en inofficiell karaktär. Resultaten registreras inte av SKK och det finns inga officiella
meriteringar. Klassen existerar i princip endast för SM-kvalificering. Det vore därför fördelaktigt att
istället reglera SM-kvalificerande lagklasser som inofficiella klasser i SM-reglerna.
- Svårighetsgraden ska skilja mellan klass 1-2-3.
Bakgrund och motiv
Reglerna bör ange att svårighetsgraden ska skilja sig, och öka, mellan klass 1, 2 och 3.
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-

2–3 passager av kontaktfältshinder i agilityklass 1, 2–4 i klass 2 och 3; minst två olika
kontaktfältshinder i alla agilityklasser.
Bakgrund och motiv
Agilityklass ska vara agilityklass. Därför ska högst ett av de tre olika kontaktfältshindren kunna
utelämnas i en agilitybana. Av det följer även att antalet passager av kontaktfältshinder höjs i klass 1.
Uppklassning
- Frivillig nedflyttning införs oavsett hunden ålder; återuppflyttning kan ske efter 3 nya pinnar.
Bakgrund och motiv
Det kan finnas fler motiv till att förare vill flytta ner sin hund till en lägre svårighetsklass än hundens
ålder. En regeländring i den riktningen önskades i många av svaren i regelremiss 1. En större frihet att
flytta ner, inklusive möjlighet att flytta upp igen, är motiverad. För återuppflyttning ska dock nya
uppflyttningsmeriter krävas. Relativt många svar (10) i remissomgång 1 har önskat begränsningar i
rätten att ta uppflyttningspinnar för nedflyttade hundar och/eller hundar som uppnått meriter för
diplom, dvs att dessa hundar ska delta utom tävlan/konkurrens om meriter. Regelrevideringsgruppen
anser dock inte att den grundläggande konkurrensprincipen i agility ska rubbas, utan alla som deltar
ska fortsatt konkurrera. Vi tror också att den principen har ett brett stöd i Agilitysverige.
- Blandade uppflyttningsmeriter från olika länder ska kunna meritera till uppflyttning.
Bakgrund och motiv
Att kunna tillgodoräkna sig enskilda uppflyttningsmeriter tagna i olika länder för en uppflyttning i
Sverige är önskat av många. Trots att den principen normalt inte tillämpas inom SKK så vill RRG lägga
fram förslaget för prövning.
Certifikat
- Certifikat (och championat) ska kunna tilldelas alla hundar.
Bakgrund och motiv
Agility är inte en avelsutvärderande gren, alla deltagande hundar (och förare) ska behandlas lika och
därmed ha samma rätt till meritering. Certifikat till alla och certifikatresultat till ingen skulle
dessutom förenkla nomenklaturen och motverka förvirring.
Diplom
- Inget diplom i klass 3 då alla hundar ska kunna erhålla certifikat (och championat).
Bakgrund och motiv
Agility är inte en avelsutvärderande gren, alla deltagande hundar (och förare) ska behandlas lika och
därmed ha samma rätt till meritering. Certifikat och championat till alla och certifikatresultat och
diplom till ingen i klass 3 skulle dessutom förenkla nomenklaturen och motverka förvirring.
3. Banområde, resultat och bedömning
Banområde och bankonstruktion
-

Banområdet ska vara minst 600 kvadratmeter, en sida ska vara minst 18 meter, fyra hörn med
cirka 90 graders vinkel ska finnas, inga pelare eller motsvarande ska finnas.

Sida 5 av 10

Bakgrund och motiv
Gällande regler anger att banområdets storlek bör vara minst cirka 25 x 35 meter. Formuleringen
syftar till att garantera att officiell agility arrangeras på en tillräckligt stor yta för att möjliggöra rimlig
variation i bankonstruktion och samtidigt upprätthålla önskad kvalitet och säkerhet. Under de
senaste åren har allt fler officiella tävlingar arrangerats på banområden som kraftigt understiger
måtten 25x35 meter, dvs. på ytor där officiell agility inte bör arrangeras. Den gällande regeln har
därmed underminerats och försatts ur spel. Regelrevideringsgruppen anser att en ny regel behövs för
att tydliggöra vad som gäller och för att garantera kvalitet, säkerhet och variation på lång sikt. Den
slutsatsen har starkt stöd i svaren i remissomgång (23 av 44 svar). Vi anser att den föreslagna regeln
på sikt kan möjliggöra ett brett utbud av tävlingsplatser utom- och inomhus där rimliga krav kan
uppfyllas. Att tävlingar på betydligt mindre ytor alltid får tävlande är inte ett rimligt skäl för att avstå
från att dra en gräns. Regler ska sätta en standard och måste därför innehålla begränsningar.
- Banan ska alltid inledas och avslutas med ett hopphinder.
Bakgrund och motiv
En anpassning till FCIs regler som även underlättar tidtagning och placering av tidtagningsutrustning.
Det sista hindret kan vara en oxer.
- Oxer ska inte användas i klass 1
Bakgrund och motiv
Det är rimligt att den extra svårighet som en oxer utgör introduceras tidigast i klass 2.
- Avståndet mellan hinder ska vara 6–8 meter för alla storlekar.
Bakgrund och motiv
I gällande regler finns separata avståndsregler för XS och S respektive M, L och XL. En gemensam
regel för alla storleksgrupper skulle underlätta samtidigt som möjligheten till variation bibehålls. 6–8
meter är de siffror som var mest önskade i regelremiss 1.
-

Avståndet mellan hinder och banområdets gräns, vägg vid inomhustävling, ska vara minst 1
meter.
Bakgrund och motiv
Förslagets avsikt är att minska säkerhetsrisker.
-

Avståndet mellan parallella banor (långsidor eller kortsidor) ska vara minst 10 meter då
heltäckande staket saknas.
Bakgrund och motiv
Förslagets avsikt är att minska säkerhetsrisker.
- Funktionärer (inklusive domaren) får inte medvetet stå i vägen för hund eller förare under lopp.
Bakgrund och motiv
Förslagets avsikt är att minska säkerhetsrisker.
Före start, vid start och målgång
-

Kamp/lek med koppel/leksak tillåts före/efter sista hindret.
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Bakgrund och motiv
En större frihet att använda kamplek före första hindret i starten har önskats av många i
remissomgång 1. Idag används flätade koppel som liknar kamptrasor, ibland med en fastsatt leksak,
vilket skapar en oklar bedömningssituation. Avsikten med förslaget är inte att fördröja starterna.
Tidtagning
- VM-regeln om 15 sekunder till start ska kunna tillämpas.
Bakgrund och motiv
I gällande regler finns en formulering och att starten inte ska fördröjas. De arrangörer som har den
lämpliga tidtagningstekniken kan använda sig av FCIs regler för starter vid VM där ekipaget har 15
sekunder på sig att starta efter domarens klarsignal, därefter startar tiden.
- Ekipage som diskar sig ska ha maxtiden på sig för att köra klart banan.
Bakgrund och motiv
Vad som händer efter diskning är inte reglerat. Praxis är ändå att ekipaget har möjlighet att köra klart
banan. Hur det får ske och under hur lång tid varierar. Avsikten med förslaget reglera praxis och
samtidigt ge rimlig tid för de ekipage som i övrigt följer arrangörens anvisningar.
Allmänna banfel
- 5 fel vid beröring utdöms endast när ekipaget får en fördel av beröringen.
Bakgrund och motiv
Förslaget är en anpassning till FCIs regler. Oavsiktlig beröring som ekipaget inte tjänar på ska inte
behöva belasta ekipaget med fel.
Diskvalificering
Regler för diskvalificering kommer att konsekvensändras utifrån förslag på annan plats förutsatt att
dessa blir antagna.
Skiljelopp
- Avskaffas genom att två (eller fler) certifikat istället delas ut.
Bakgrund och motiv
Skiljelopp är ett omständligt sätt att lösa en situation som inte behöver utgöra ett problem. Certifikat
till alla med lika resultat skulle förenkla och upplevas som både positivt och mer rättvist.
Omlopp
- Regeln förtydligas.
Bakgrund och motiv
Formuleringen i gällande regler är oklar och behöver utvecklas och förtydligas utan att regeln och
regelns avsikt förändras.
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4. Hinderbeskrivning och specifika hinderfel

A-hinder
- Hund som passerar nocken och nedfarten utan tass på diskvalificeras.
Bakgrund och motiv
Förslaget är en anpassning till FCIs regler. Diskvalificering som konsekvens är inte helt logiskt jämfört
med övrig bedömning på kontaktfältshinder, men regeln ska ses som en slags säkerhetskontroll.
Balansbom
- Regeln om stegpinnars färg tas bort.
Bakgrund och motiv
Rekommendationen i de gällande reglerna har inte haft avsedd effekt.
Hopphinder
-

Maxhöjden sänks i klass 1; hopphöjder i klass 1 blir XS 10-15 cm, S 20-25 cm, M 30-35 cm, L 40-45
cm, XL 50-55 cm.
Bakgrund och motiv
Denna regeländring är önskad av många i remissomgång 1. Även om hopphöjderna sänkte generellt i
de regler som började gälla 2017 så är det rimligt att respektive storleksgrupps högsta hopphöjd inte
används i klass 1.
-

Höjdskillnaden mellan främre och bakre bommen justeras så att oxer kan användas på ett rimligt
sätt även i XS.
Bakgrund och motiv
Reglerna, i det här fallet oxer, ska kunna tillämpas lika för alla storleksgrupper.
- Längd och höjd på infångarnas stödfötter regleras.
Bakgrund och motiv
Av säkerhetsskäl.
- Infångarnas yttersidor ska vara lodräta, 40-75 cm.
Bakgrund och motiv
Förslaget innebär en anpassning till FCIs regler. Lodrätta yttersidor är rekommenderade redan i de nu
gällande reglerna.
- Hoppbommens längd ska vara 120-130 cm.
Bakgrund och motiv
Förslaget innebär en anpassning till FCIs regler.
- Oxerns bakre bom ska vara delbar, den främre bör vara delbar.
Bakgrund och motiv
Förslagets syfte är ökad säkerhet.
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Långhopp
- XS-delen av långhoppet används som första del för alla storleksgrupper.
Bakgrund och motiv
En särskild del av långhoppet för endast extra small är opraktiskt. XS-delen är fullt lämplig som första
del för alla storleksgrupper, hindret är långhopp och inte höjdhopp.
Däck
- Ramlöst däck rekommenderas.
Bakgrund och motiv
Det så kallade ramlösa däcket infördes i gällande regelverk under pågående låsningsperiod. Det
ramlösa däcket anses säkrare och är troligen mer pedagogiskt för hunden varför det bör
rekommenderas under den kommande regellåsningsperioden.
- Innermåttet på däckets ring ändras till 50-60 cm.
Bakgrund och motiv
En ändring av ringens innermått från 45-60 till 50-60 motiveras med ökad säkerhet.
- Hunden delar däcket utan att hoppa = disk.
Bakgrund och motiv
Den föreslagna regeln innebär en samordning med vad som gäller vid andra hinder.
Rund tunnel
- Hårdare och tydligare formulerade krav angående tunnlars stabilitet och fastsättning.
Bakgrund och motiv
Många har i remissomgång 1 önskat skarpare regler för att öka säkerheten beträffande tunnlar och
tunnlars fastsättning. Det är dock svårt att i regler definiera begrepp som lättviktstunnel och halkfri
tunnel, och svårt att reglera tunnlars och fastsättningars vikt. Starkare formuleringar kan ändå bidra
till bättre och säkrare tunnlar/fastsättningar, en förändring som redan pågår.
Platt tunnel
- Platt tunnel tas bort som godkänt hinder vid officiella tävlingar.
Bakgrund och motiv
Platt tunnel används ytterst sällan på tävlingar. Hindret anses bland många, även internationellt, som
riskabelt. Att ta bort platt tunnel är den klart mest önskade regeländringen bland svaren i
remissomgång 1 (34 av 44 remissinstanser).
Slalom
- Slalomhindret ska alltid ha 12 pinnar.
Bakgrund och motiv
Slalom bör vara ett och samma hinder och inte som idag kunna variera eller minskas med en
tredjedel av full längd.
-

Slalompinnarna ska vara flerfärgade, på den nedre halvan.
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Bakgrund och motiv
Flerfärgade pinnar rekommenderas i de nuvarande reglerna. Detta föreslås nu bli ett krav som gäller
på den nedre halvan av pinnarna för att motsvara hundens synfält.
5. Internationella tävlingar
Internationella agilitytävlingar arrangeras enligt FCIs internationella agilityregler. SAgiK kommer i
samband med att dessa revideras att via SKK verka för att lämpliga ändringar genomförs.
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