
 

 

 

 

REGLER FÖR ALINGSÅS BHK’S AGILITYEKIPAGE 

1. Priset avser att stimulera till ökat deltagande i officiella agilitytävlingar. 
 

2. Rätt att tävla om poäng för priset har varje medlem i Alingsås Brukshundklubb med 
hund, som uppfyller fordringarna för start i officiell agility- och hoppklass, samt att 
man är medlem i Alingsås Brukshundsklubb vid utdelandet av priset. Priset delas ut 
på årsmötet. Det är de tävlingar där man startat och tävlat för Alingsås 
Brukshundsklubb som genererar poäng till priset.  
 

3. Poäng erhålls för resultat uppnådda vid officiella tävlingar inom Norden (med samma 
klasser som i Sverige) samt vid Svenskt mästerskap. 
 

4. Om man placerat sig på årets klubbmästerskap erhålls poäng enligt nedan system. 
 

5. Resultatpoäng sammanräknas successivt under tävlingsperioden (1/1–31/12) för 
varje ekipage. Resultaten följer ekipaget, alltså hund och förare. 
 

6. Endast de fem bästa resultaten i off. hopp respektive agilityklass räknas, plus ev 
placeringar på KM, DM eller SM. 
 

7. Segrare för priset är det ekipage som enligt punkt 4, 5 och 6 erhåller högsta antal 
poäng under årets tävlingsperiod. 
 

8. Segraren erhåller en inteckning i Årets agilityekipagetavla som hänger i klubblokalen 
samt ett pris att behålla. 
 

9. Medlemmen själv tar ansvar över att poängräkningen är korrekt och sanningsenlig. 
 

10. Den aktuella agilitysektorn bihåller sig rätten att hålla reglerna dispositiva vid 
eventuella frågeställningar. 
 

11. Priset är ständigt vandrande.  
 

12. Det är sektorn som är stiftare av priset. 

 
 
 
 

  



 

 

POÄNGSYSTEM 

 

PLACERINGSPOÄNG 
1:a 100p, 2:a 80p, 3:a 60p, 4:a 50p, 5:a 40p, 6:a 30p, 7:a 20p, 8:a 15p, 9:a 10p, 10:a 5p 

TILLÄGGSPOÄNG 
(Tilläggspoäng till de första tio placerade) 
Klass I = 1p/deltagare 
Klass II & III = 2p/deltagare 

ANDRA CHANSEN 
Klass I = ½p/deltagare 
Klass II & III = 1p/deltagare 

PLACERINGSPOÄNG ABHKS KLUBBMÄSTERSKAP I AGILITY 
1:a 50 p, 2:a 30 p, 3:a 15 p 
 
PLACERINGSPOÄNG VÄSTRA DISTRIKTSMÄSTERSKAPET I AGILITY 
1:a 100 p, 2:a 50 p, 3:a 25 p 

PLACERINGSPOÄNG SVENSKA MÄSTERSKAPET 
1:a 2000p, 2:a 1600p, 3:a 1200p, 4:a 1000p, 5:a 800p, 6:a 600p, 7:a 400p, 8:a 300p, 9:a 
200p, 10:a 100p 

BONUSPOÄNG 
Championat = 200p 
Kvalificering till SM individuellt = 150p 

 

Instruktioner till tävlade: 

Ex 1: Du är ute och tävlar klass I och kommer 3:a av 56 startande. Då får du 60 
placeringspoäng samt 56 tilläggspoäng. Summa: 116 poäng totalt 

Ex 2: Du är ute och tävlar i klass II eller III och kommer 3:a av 56 startande Då får du 60 
placeringspoäng samt 112 tilläggspoäng Summa: 172 poäng totalt 

Ex 3: Du är ute och tävlar och drar på dig 15 fel men tar dig runt utan att diska dig. Klassen 
har 56 startande. andra chansen får du tillgodose dig 28 poäng om du tävlar i klass I och 56 
poäng om du tävlar i klass II och III 

Ex 4: Du tävlar och får 0 fel och kommer på 12 placering av 80 startande. Du får då 
tillgodose ”Andra chansen”: Klass I: 40p     Klass II & III: 80p 

Ex 5: Du tävlar på Svenska Mästerskapet och kommer 3:a av 100 startande. Då får du 1200 
placeringspoäng samt 200 tilläggspoäng. Summa: 1400 poäng totalt 

Ex 6: Vid diskvalificering utgår inga poäng 

Resultat (och frågor) för Årets agilityekipage 2019 skall lämnas in senast den 24/1-2019 till 
Emelie Arlevik via pm på Facebook, alt mail till alingsasagility@gmail.com  
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