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KM Stenungsunds BK 2022
Söndagen 18 September

Samling
Bruks utgår på grund av för få anmälda.
Agility kl. 10:00
Lydnad kl. 10.00
Rally kl. 11:00

Prisutdelning och fika
Ca 12:00 har vi gemensam fika och prisutdelning. Klubben bjuder på fikat.
Ni som tävlar i flera klasser
Vi kommer att anpassa oss, men ni får själva vara lite aktiva och se till så att det funkar för
er.

Eventuella återbud eller frågor till respektive grenansvarig
Klas (agility)
0704 – 47 29 94
Cissi (rally)
0762 – 91 92 04
Monci (lydnad) 0708 – 32 39 10

Varmt välkomna o lycka till!

Regler
Agilityregler
Ta så många poäng(hinder) som möjligt under 40
sekunder.

Klubbmästare i agility blir den som får flest poäng, dvs
ingen klubbmästare per storleksklass.

Man kör två lopp och räknar det bästa resultatet.

Vid samma poäng blir det omlopp för berörda, tills en
klubbmästare kan koras.
•
•
•
•
•
•
•
•

Banvandring 10 min.
Man väljer själv vilka hinder man vill ta, och i vilken ordning.
14 hinder kommer att stå "slumpmässigt" ute på plan (inhägnad): slalom, balansbom,
A-hinder, 4-5 tunnlar, 7-8 hopphinder.
Ett poäng per taget hinder (hoppbom får inte vara nedriven)
5 bonuspoäng om man tar alla hinder 5p.
Hundar <18 mån får inte ta balansbom och slalom.
Slalom måste tas korrekt (ingång + alla portar)
Inga fel för slalomfel, rivningar, kontaktfält eller vägringar.
Tar man samma hinder 2 ggr i rad, oavsett håll, får man bara poäng första gången.

• Hinderhöjd justeras per storleksklass (XS - XL)

OBS! Slalom och balansbom får bara tas av hundar som är äldre än 18 mån.
Löptikar får delta.

Bruksregler (utgår pga för få anmälda)
Appellklass:
Ingår i Bruks (se nedan)
Bruks:
Alla ekipage gör Appellklassens lydnad inkl. budföring (inga skott) men med
handikappsystem.

Appell = Inget avdrag
Lägre = -3 p
Högre = -5 p
Elit = -8 p

Alla gör uppletande. (Se beskrivning)
Uppletandet delas upp i två stycken rutor 50 x 50 meter.
I rutorna ligger totalt 10 st föremål. Tiden för uppletandet är 10 minuter.
Vila mellan ruta1och 2. Föraren får själv bestämma hur mycket tid man vill lägga på
första rutan, t.ex. 4 min på första och resterande tid på den andra rutan.

Antalet föremål behöver inte vara jämt fördelade mellan
rutorna.
Det kan t.ex. vara 6 i den ena rutan och 4 i den andra.
Poängen ges efter antalet föremål som hämtas in.

Poäng:
Lydnad
Budföring
Uppletande
Totalt

230 p
20 p
200 p
450 p

x

x

x
x

x

x
x
x

50 m
x
x
50 m

Lydnadsregler
Startklass = Inget avdrag
Klass I = -3 p
Klass II = -5 p
Klass III = -8 p

Rallyregler
Alla hundar går nybörjarbana.
Nybörjare
Koppel på. Hund på vänster sida.
Har man inte tävlat rally tidigare får
man ha godis.
Fortsättning
Lös hund. Hund på vänster sida.
-3 poäng
Avancerad
Lös hund. Högerhandling.
-5 poäng
Mästare
Lös hund. Högerhandling.
-10 poäng

Löptikar startar sist.

Deltagarlista 2022
Förare
Annelie Carlsson
Sandra Reinholdsson
Sandra Reinholdsson
Cecilia Johansson
Cecilia Johansson

Hund namn
Vilda
Fixa
John
Busa
Stoja

Agility Lydnad

Rallylydnad
nyb
Nyb
klass 1
Nyb
Startklass Avancerad
klass 1
Mästare

Cecilia Johansson
Caroline Hellström
Jessica Gustafsson
Madeleine Pettersson
Sophie Hulling
Gabriella Glimstedt
Robert Andersson
Kajsa Evertsson
Shady Afshari
Annelie/Magnus Lundström
Caroline Hellström
Ulrika Petterson
Ann-Charlotte "Lotta"
Jonasson
Magdalena Karlsson
Shady Afshari
Shady Afshari

Vimsa
Lyra
Turbo
Dante
Bob
Hellie
Tosca
Daisy
Alaska
Boris
Leo
Fia
Novens Amazing Girl
Aiki
Tara
?
?
Totalt

L
S
XL
XL
XL
L
L
M
M
S
S
S

L

klass 1

Mästare
Mästare
nyb

S
S
XS
?
17

4

8

