
 

Inbjudan till klubbmästerskap i 

AGILITY, THS och RALLYLYDNAD 

lördagen den 29 okt 2016 

 

I år blir det en gemensam KM-dag för agility, rallylydnad          

och THS. Alla klubbmedlemmar är välkomna att delta. Det         

kostar 60 kr per disciplin att starta och vi hoppas att           

många vågar ställa upp på fler än en disciplin. 
 

Samling 
Samling agility: kl 10 
Samling THS: när agilityn är klar 
Samling rallylydnad: när THS är klar 
Vi återkommer med ungefärliga tider i PM:et. 
 

Anmälan 
Senast 25 oktober med ditt namn, hundens namn, ras och          

mankhöjd(Storleksklass för agility) samt vilken disciplin och klass ni vill starta           

i till 
- Emilia Öberg (agility): kelly7241@gmail.com 

- Jana Himmel (THS): janahimmel@fastmail.fm 

- Katinka Klockljung (rallylydnad): katinka.swe@gmail.com 

 

Regler 
Agility 
KM:et avgörs genom två inofficiella klasser (en hoppbana och en agilitybana).           

Resultaten räknas samman, ekipage med resultat i bägge lopp premieras före           

de med endast ett resultat. Klubbmästare koras i samtliga storleksklasser 

 

THS 
KM:et avgörs som trekamp: häcklöpning, slalom och hinderbana. Är du ny på            

THS förklarar vi gärna hur disciplinerna ska utföras. Ni får ha leksaker med på              

banan men inga godis då de lätt ramlar ur fickan. Endast halsband av             

icke-stryptyp är tillåtna. Dubbskor måste ha minst 12 dubbar, spikes och           

skruvdubbar är inte tillåtna. 
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Påverkas hundens naturliga rörelsemönster genom förarens koppelhantering       

eller för att föraren medvetet rör hunden diskvalificeras ekipaget. 
Tävlingsreglerna på svenska, poängberäkningen etc ligger på Karlstad BK:s         

hemsida: https://karlstadbhk.wordpress.com/grenarna/ths/ 
 

Rallylydnad 
Vi tillämpar reglerna för distriktsmästerskapet, dvs att KM:et avgörs i ”öppen           

klass” på en bana med 15 av de 40 skyltarna som finns nedan. Ekipagen väljer  
om de startar med kopplad eller okopplad hund. Ekipaget med högsta           

resultatet vinner, vid samma poäng avgörs KM:et genom ett skiljelopp. 
101 till 130, utom 118 

206 Frestelser 

207 Sitt, sidosteg höger, sitt 

210 Sitt, ligg, sitt 

215 Snurr 

218 Sitt, sidosteg vänster, sitt 

309 Tre steg bakåt 

311 Helt om, mot varandra 

313 Sidbyte framför 

405 Ställande under gång, gå runt 

407 Stå framför, backa 

410 Sidbyte bakom 

 

 

 

Välkomna! 
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