
DGI Hundesport Turneringsregler 2019

Turneringsplan

Her er turneringsplanen for 2019.
På hverdagsaftener er banegennemgang kl. 18.30 og til afslutning kl. 9.30.
Ved afslutningen vil der løbes skiftevis rally og agility.

DGI TURNERING 2019

Afslutning Lør. 14-09  kl. 9.30 hos DCH Vestfyn 

Hverdage kl. 18.30

Agility 

Der er 4 hold i agility, så alle hold deltager hver gang.

1. løb: torsdag 20.06. hos DCH Odense – dommer Nicholas Lundgren
2. løb: mandag 12.08. hos Faaborg Hundevenner – dommer Nicholas Lundgren
3. løb: torsdag 22.08. hos Hundestjernen – dommer Per Jensen
4. løb: lørdag 14.09. hos DCH Vestfyn – dommer Richard Olsen
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RALLY   hverdage kl. 18.30

Afslutning Lør. 14-09  kl. 9.30

Rally Der er 7 hold, så ikke alle løber hver gang.
De store kryds i talbellen er værtsklubben.

Dato BCH VCH HS LLCH LSCH FHV OCH Dommer

to 2-05-19 x x X x Flemming,
Lis og Jytte
deler opgaven, 
da alle 3 også 
deltager.

To 16-05-19 X x x x x

Ma 17-06-19 x x X x

to 20-06-19 x x x X

to 22-08-19 x X x x

Lø 14-09 x X x x x x x

Kørselsregnskab fra dommerne skal sendes til Flemming

DCH Vestfyn, Føns Strandvej 9 D, 5580 Nr. Åby – VCH
Rally: Alice - alice@dch-vestfyn.dk - 30581925
Agility: Britt Poulsen – britt@dch-vestfyn.dk - 40910113
DCH Brenderup, Bogensevej 12, 5464 Brenderup – BCH
Rally: Sven-Aage - bank@mail.tele.dk - 20233275
Hundestjernen, Smedeløkken 24, 5330 Munkebo – HS
Rally: Flemming - helen-flemming@mail.dk - 29252822
Agility: Per - perbirkjensen@outlook.dk - 51555153
Faaborg Hundevenner, Cirkuspladsen, Smedemestervej, 5600 Faaborg – FHV
Rally og agility: Jytte - taono28@gmail.com - 40849013
DCH Langeskov, Grønvangen 20, 5550 Langeskov – LSCH
Rally: Lis - ulfstein@post12.tele.dk 42964493 
DCH Odense, Paarupvej 70, 5210 Odense – OCH
Agility og rally: Nicholas - nl@finit.dk – 26208061
DCH Langeland, Voldstien 7, 5900 Rudkøbing - LLCH
Rally: Susanne – spyd.kast1@gmail.com - 29672021
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Regler for Agilityturnering.
Klubberne har ansvaret for, at banerne er klar til tiden.
Hver klub stiller med 1 hjælper pr. hold. Det kan evt. være nogle af deltagerne, som skiftes til at 
hjælpe.

Holdstørrelse er på 3 tællende hunde og max 8 hunde på holdet.
Foreningerne kan tilmelde flere hold, men deltagerne må kun løbe for et hold.
Foreningerne kan skifte deltagerne ud fra gang til gang.
Dog kan en deltager ikke skifte hold under turneringen.

Et hold må gerne bestå af både begynder og letøvede.
Points fra de 3 tællende hunde lægges sammen og giver resultatet for holdet.

Det er foreningernes ansvar at deltagerne er tilmeldt rigtigt i klasserne.
Dommeren har altid ret til at ændre en deltagers tilmelding.
Løbske tæver kan deltage, men dette skal meldes til den arrangerende klub før stævnet, og de skal 
have deres eget tæppe med.
De starter altid sidst i sin klasse.
Det står frit for enhver at stille op i en højere klasse end fornævnte restriktioner indikerer.

Der vil være stillet begynder og letøvet baner op.

Der løbes efter DGIs agilityregler, begynderklassens bane skal være så nem, at helt nye deltagere 
har mulighed for at deltage. Slalom, hjul og vippe er ikke med på begynderbanerne. Bord er ikke 
med overhovedet.

2 klubber må gerne stille hold i fællesskab.

Den arrangerende klub står for invitation af dommer, Per Jensen kan hjælpe.

Hvert hold/klub skal udarbejde en liste med deres deltagere og hvilken klasse de løber i og denne 
skal sendes til Per på perbirkjensen@outlook.dk    mindst 2 dage inden stævnet. Ligeledes skal 
Per have resultaterne hurtigst muligt. Disse bliver lagt på Facebook 'DGI Fyn Hundesport'

Der løbes på hold, og den sidste gang vil der være en individuel konkurrence. Holdresultater og de 
individuelle resultater og præmieuddelingen vil finde sted til sidst, når både rally og agility er 
afsluttet. Der uddeles maks. 8 præmier til et hold.

Spring højden i DGI er:
 Lille – Springhøjde 15-25 cm
 Mellem – Springhøjde 30-40 cm
 Stor – Springhøjde 40-60 cm 

Det opfordres til at banerne bygges på en måde så der er mindst mulig banerokering for at spare 
tid. 
Der skal være lige tilgang til balance, hjul og vippe med 5-6 meters tilløb.
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Regler til Rallyturnering.
Klubberne har ansvaret for, at banerne er klar til tiden.
Hver klub stiller med 1 hjælper pr. hold. Det kan evt. være nogle af deltagerne, som skiftes til at 
hjælpe.

Holdstørrelse er på 3 tællende hunde og max 8 hunde på holdet.
Foreningerne kan tilmelde flere hold, men deltagerne må kun løbe for et hold.
Foreningerne kan skifte deltagerne ud fra gang til gang.
Dog kan en deltager ikke skifte hold under turneringen.

Et hold må gerne bestå af både begynder, øvede, ekspert og champion.
Points fra de 3 tællende hunde lægges sammen og giver resultatet for holdet.

Det er foreningernes ansvar at deltagerne er tilmeldt rigtigt i klasserne.
Dommeren har altid ret til at ændre en deltagers tilmelding.
Løbske tæver kan deltage, men dette skal meldes til den arrangerende klub før stævnet, og de skal 
have deres eget tæppe med.
De starter altid sidst i klassen. Hvis der er løbske tæver, skal begynderne starte først.

Det står frit for enhver at stille op i en højere klasse end førnævnte restriktioner indikerer.

Der vil være stillet begynder, øvede, ekspert og champion baner op.
Der løbes altid efter DGIs regler, som svarer til DCH's. 
I 2019 benyttes ikke de nye øvelser og regler, som indføres i DCH til august. Disse indføres i DGI 
1.01.2020 og følger DCH's reglement og øvelser.
2 klubber må gerne stille hold i fællesskab.

I år deler de 3 dommere, Lis, Flemming og Jytte, dommeropgaven imellem sig, da de også selv skal 
deltage.

Hvert hold/klub skal udarbejde en dommerseddel for hver deltager og hvilken klasse de løber i, 
denne skal sendes til Jytte på taono28@gmail.com min. 2 dage inden stævnet. Ligeledes skal Jytte 
have resultaterne hurtigst muligt. Disse bliver lagt på Facebook 'DGI Fyn Hundesport'

Der løbes på hold, og den sidste gang vil der være en individuel konkurrence. Holdresultater, de 
individuelle resultater og præmieuddelingen vil finde sted til sidst, når både rally og agility er 
afsluttet. Der uddeles kun præmier til de tilstedeværende på afslutningsdagen, og der uddeles 
maks. 8 præmier til et hold.
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Pointsystem for DGI’s Holdturnering 

Et hold må være på 8 hunde og holdet må være blandet på tværs af klasserne.

Pointsystemet er på følgende måde: 
Blandet hold, betyder at der vil være én pointliste for hver aktivitet. 

Agility

Begynder og letøvet tildeles point hver for sig efter placering.
Derefter findes de 3 bedste på hvert hold og deres tildelte point lægges sammen.

Eksempel:
3 hold

Begynder Øvet
H1 9 H2 9
H2 8 H1 8
H1 7 H3 7
H3 6 H1 6
H1 5 H2 5
H2 4 H2 4
H1 3 H1 3
H2 2 H3 2
H1 1 H3 1

De 3 bedste:

H1 H2 H3
9+8+7= 24 9+8+5=22 7+6+2=15

Rally

De 3 bedste på hvert hold tæller med. Deres opnåede points i gennemløbet lægges sammen til 
holdets point.

Disse regler er vedtaget på møde 5. marts 2019.


