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Hinderpark
Dersom man ikke har hinderpark som kan justeres til høyder for alle størrelsesklasser, er det mulig å
arrangere stevne med bare noen av størrelsesklasser (slik kan XS hunder selv velge om de vil melde
på i S og hoppe høyere eller ikke melde på i det hele tatt)

Dersom man ikke har hinder (feks mur) som kan justeres i riktig høyde til størrelsesklassene man
arrangerer, kan dette hinderet ikke brukes i de klassene der de ikke oppfyller kravene

Hjul med ramme er, som publisert ved regelendringene 2018, tillatt frem til 1.1.2023

Formålet med å kreve lyse tunneler er å unngå svarte eller mørke tunneler (både inn- og utside) som
først og fremst gir hunden mindre sikt inne i tunnelen og som også kan bli varme på sommerstid.
Som en overgangsordning, vil andre farger på tunneler kunne brukes frem til 1.1.2023.

Måling av hunder til nye størrelsesklasser
Ifm. innføring av 5 størrelsesklasser gis det tillatelse til å måle hunden på nytt én gang dersom
den (med 3 størrelsesklasser) er målt til klasse Small eller Large. Også hunder som er
kommisjonsmålt til Small eller Large etter systemet med 3 størrelsesklasser tillatelse å måles på nytt.
Oppdatert målebrev finner du her: https://kgaginformerer.files.wordpress.com/2022/01/malebrevagility-2022-2.pdf

Nye størrelsesklasser, Napp/ opprykk/ Cert
Hunder som tidligere har vært S eller L og som nå blir målt til de nye størrelsesklassene, XS og L, tar
med seg resultater man har fra tidligere (som man alltid gjør når man blir målt ned en
størrelsesklasse).
Hunder som blir målt til XS og L kan velge (fra stevne til stevne) om de starter i hhv XS eller S og L
eller XL. Man bruker Cert fra både XS og S når man søker Championat, og tilsvarende for L og XL.

Lagstafett
Merk at for å arrangere Lagstafett så må banen være minst 30 x 40 meter. Vi anbefaler også at det er
minst 2 dommere for å dømme Lagstafett. Arrangør må, samtidig som påmelding åpnes, publisere
om det skal være 3 eller 4 deltakere på laget.

Banen for Lagstafett Agility trenger ikke å inneholde felthinder i alle etappene/ for alle ekvipasjene det er tilstrekkelig at én av etappene inneholder felthinder. Hvilke(n) etappe som inneholder
felthinder må publiseres på forhånd, slik at klubbene kan gjøre sine vurderinger (rekkefølgen på laget
må inn i tide til at arrangøren får oppdatert Devent).
Selve banen publiseres på stevnedagen.

Juniorklasser
Vi vil også slå et slag for at det nå er anledning til å arrangere Juniorklasse (kap. 8.2 i reglene).
Her har barn/ ungdom under 13 år anledning til å starte med en erfaren hund i en klasse 1 bane, uten
at dette er til hinder for at hunden også kan delta i sin offisielle klasse.

Stevneleder
KG understreker at klubbene plikter å ha en tilstedeværende og kompetent stevneleder under
arrangementene.

Oppdeling av briefing mellom størrelsesklasser
Med 5 størrelsesklasser kan det i større grad forekomme behov for justering av banen mellom
størrelsesklassene.
KG oppfordrer derfor klubbene til å kommunisere med dommer på forhånd rundt oppdeling av
briefing pr. størrelser.

Start- og målområde
KG oppfordrer klubbene til å legge til rette best mulig for smidig og farefri avvikling av start- og
målgang. Dersom plassen tillater det, anbefales gode sluser.

Dommerhonorar
Det er nå laget egen reiseregning for agilitydommere som gjenspeiler praksis med at agilitydommere
får 2 x dagsats for 2 dager med dømming. Oppdatert reiseregning finner du på
https://kgaginformerer.files.wordpress.com/2022/03/nkk-reiseregning-agility-1.pdf

