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AGILITY 
 
 
Kredspoint 
 
Der gives henholdsvis 6-4-2-1-1-1 point til de seks bedste i åben klasse agility for små, mellem, in-
termediate og store hunde. Der skal være point i enten agility eller spring ved samme konkurrence. 
Dog gives der ikke kredspoint ved Disk. i enten agility eller spring. 
Der stilles ikke yderligere pointkrav/resultatkrav for at erhverve kredspoint. 
Ved lighed i fejlpoint er det tiden der er afgørende. 
 
Kredsmester 
 
Kredsmester i agility bliver den hundefører, der: 
 
(1) Har 3 agility/springløb i åben klasse med 0 fejl inden for Kreds 1. Der skal være 0 fejl i enten 

agility eller spring ved samme konkurrence, for at det tæller som 1 løb 
 

 
(2) Opnår færrest fejl i 3 agility/springløb  i åben klasse inden for Kreds 1 (hvis 2 eller flere står 

lige, tæller agilityløbene mest). 
 
(3) Er der stadig lighed, vinder den hundefører med flest kredspoint. 
 
(4) Er der også lighed her, skal der arrangeres omløb. Kredsens konkurrenceansvarlige sørger for, 

at de hundeførere, der kan være tale om, er til stede ved den konkurrence, hvor afgørelsen skal 
træffes. 

 
(5) Er der stadig ingen afgørelse, skal det herefter afgøres ved lodtrækning. 
 
 
Hundeførermærker 
 
Mærkepoint opnås i både agility og springklasserne 1-2-3 og åben. Point gives efter følgende skala: 
 
 1. plads 4 mærkepoint 
 2. - 3 - 
 3-4. - 2 - 
 5-10. - 1 - 
 
OBS: Åbne klasser tæller med fra første dag i klasse 2, når oprykning er opnået i enten agility eller 

springklassen 
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Bronzemærke: 60 point, hvoraf mindst 20 er opnået i klasse 2 og/eller 3 
Sølvmærke: 90 point, hvoraf mindst 40 er opnået i klasse 3  
Guldmærke: 150 point, hvoraf mindst 60 er opnået i klasse 3 
Elitemærke: 200 point, hvoraf mindst 90 er opnået i klasse 3  
 
 
Oprykning 
 
Fra klasse 1 til klasse 2 kræves 3 fejlfrie gennemløb ved 2 forskellige dommere. 
 
Fra klasse 2 til klasse 3 kræves fejlfrit løb blandt de 3 bedste. 
 
Agility og springklasse kører uafhængigt af hinanden. 
 
 
Testkrav 
 
Der kræves ingen test, men lokalforeningen er ansvarlig for, at hundeføreren er egnet til konkurrence. 
 
 
Løbske tæver: 
Det er tilladt løbske tæver, at deltage i alle officielle agilitystævner i DcH. 
Der skal bruges et tæppe til de løbske tæver med størrelsen ca. 1.20 m bred og min. 1 m. lang. 
 
Senior klassen: 
Klassen skal tilbydes og afholdes på alle officielle stævner – uanset antallet af deltagere. 
Er kun for hunde, der er fyldt 7 år. 
Hunde tilmeldt et stævne i senior kan kun deltage i senior klasser ved det pågældende stævne. 
En senior hund er senior hele stævnet. 
Klassen afvikles på samme bane som henholdsvis AG2, SP2 AG åben og SP åben.  
For små hunde bliver højdespring max. 25 – 30 cm og længdespring max. 40 – 50 cm.  
Medium hunde får højdespring max. 35 - 40 cm, længdespring max. 70 – 90 cm.  
Intermediate hunde får højdespring max. 45 - 50 cm, længdespring max. 90 - 110 cm. 
Store hunde får højdespring max. 55 - 60 cm, længdespring max. 120 - 150 cm. 
 
Der skal ikke noteres noget i resultatbogen for Senior klassen. 
 
 
Junior klassen: 
Juniorklassen, som en uofficiel klasse. Juniorklassen kan tilbydes  
til alle konkurrencer, hvilket AGU opfordrer klubberne til at gøre, da vi mener at denne  
klasse vil være en god indgangsvinkel til agilityverdenen for vores unge medlemmer. 
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Junior klassen: 
Er kun for hundeførere, der i det pågældende kalenderår er fyldt 8 år og højst må fylde 18 år. 
(Kan deltage resten af året i det kalenderår man fylder 18 år) 
Da klassen afvikles umiddelbart efter og på samme bane som henholdsvis AG1, SP1, AG åben og 
SP åben, kan de deltagende hunde i Junior klassen ikke deltage i de tilsvarende andre klasser. 
 
Der skal ikke noteres noget i resultatbogen for Junior klassen. 
 
 
Fremmede hunde til DcH stævner: 
Hundeførere der ikke har en DcH startbog, kan deltage i DcH´s agilitystævner på følgende betingel-
ser:  

• Hunde der har en DKK startbog, starter i den klasse de hører under i DKK. 
• Hunde uden en DcH/DKK startbog stiller op i agility/spring kl. 1, og kan ligeledes stille  

i de åbne klasser på lige fod med andre hunde. 
• Hunden kan ikke få placeringer i klasserne med henblik på oprykning.  
• Hunden kan ikke opnå DM udtagelse til DcH´s DM. 
 

Det er op til den enkle lokalforening at bestemme om ikke DcH hunde skal inviteres med til agility-
stævnerne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


