
      
 

Inbjuder till 

Vintercupen i agility 
 

På konstgräs i uppvärmd inomhushall  
Två kvaltävlingar och en final! 

Alla banor: öppen klass (svårighet kl 2) 
8 december: 1 x agilityklass och 2 x hoppklass 

28 december: 2 x agilityklass och 1 x hoppklass 
FINAL 23 februari: 1 x agilityklass och 1 x hoppklass 

 
 

• Kvaltävling 1 8 december 2013 
Max 250 starter 
Startordning: Large – agility A, hopp A, hopp B 
  Medium – hopp B, hopp A, agility A 
  Small – agility A, hopp A, hopp B 
  

• Kvaltävling 2 28 december 2013 
Max 250 starter 
Startordning: Small – hopp C, agility B, agility C 
  Medium – agility C, agility B, hopp C 
  Large – hopp C, agility B, agility C 

 
• FINAL! 23 februari 2014 

De 50 bästa hundarna 
Startordning: 
hopp L, hopp M, hopp S, agility L, agility M, agility S  

 



PRISER: 
De 10 bäst placerade i finalen får i placeringsordning välja bla mellan följande 
priser: 
• Surfplatta Samsung Galaxy tab 3 
• Kompaktkamera Canon  
• Tävlingshopphinder från Knivsta Hundsportcenter 
• 2 + 2 slalom från Knivsta Hundsportcenter 
• Träningshopphinder från Knivsta Hundsportcenter 
• Rallylydnadsskylthållare, 10 st från Knivsta Hundsportcenter 
• Balansbrädor (för inlärning av kontaktfält) 
• Presentkort träningstid Knivsta Hundsportcenter 
• Hundmat, hundgodis, hundleksaker mm 
Mer info om priserna kommer på hemsidan. 
 
Vinnaren kommer också att få en stor pokal som vandringspris! 
 
Dessutom kommer det att finnas priser till de ca 15% bästa i varje klass 
under kvaltävlingarna! 
 
Inomhusskor gäller i lokalen. 
Löptikar tillåts starta om de har tikskydd. 
 
Anmälan görs på hemsidan! 
Max antal starter – se ovan – anmälan kan stängs tidigare om det blir fullt 
Kvaltävling 1 senast 25 november (65kr/klass) 
Kvaltävling 2 senast 16 december (65kr/klass) 
Finalen senast 31 januari (65kr/klass) 
Anmälan räknas inte som giltig förens den är betald 
 
 
 
Frågor? Maila kontakt@knivstahundsportcenter.se  
 
Välkomna! 
Patrik & Lisa 
 
www.knivstahundsportcenter.se  



REGLER: 
Kvaltävlingarna: 
I kvaltävlingarna tävlar man endast mot hundar i sin egen storleksklass. 
Poäng delas ut i varje klass enligt: 
1a 25 poäng 
2a 20p 
3a 18p 
4a 16p 
5a 14p 
6a 13p 
7a 12p 
8a 11p 
9a 10p 
10a 9p 
11a 8p 
12a 7p 
13e 6p 
14e 5p 
15e 4p   
16e-xx 3p, om kommer i mål 
Diskad 1p 
 
Finalen: 
De 50 hundar som har högst poäng (totalt S/M/L) har möjlighet att starta i finalen 
(vandrar vidare om någon inte anmäler sig). 
Alla tävlar mot alla och de kvalpoäng man hade sen kvaltävlingarna nollställs. 
Vinnaren i varje storlek sätter referenstiden för sin storlek (ex vinnare small tid 27, 34 = 
referenstid small 28 sek).  
Finaldagens agilityklass- och hoppklassresultat räknas ihop. 
Den hund med lägst fel sammanlagt i de båda loppen vinner cupen, om samma antal fel 
avgör tiden. 

 


