
 

 

KLUBBMÄSTERSKAP 2022 
Umeå BHK bjuder in till inofficiell agilitytävling, öppen för alla.  

Endast medlemmar i UBHK kan vara med och tävla om klubbmästartiteln. 
DATUM OCH TID Lördag 24 september, samling för banbygge 10.00 

KLASSER OCH  Tunnelrace  30 kr 

KLASSORDNING Blåbärsklass  60 kr (två lopp) 

  Hoppklass (KM) 35 kr 

  Agilityklass (KM) 35 kr 

  Samma hund får inte starta både blåbärsklass och KM-klasserna. 

REGLER TUNNELRACE Ett lopp per hund. Öppen för alla. Storleksklasserna räknas ihop, pris till 

placering 1–3.  

REGLER BLÅBÄR Öppen för hundar som ännu inte startat klass 1 på officiell tävling samt för 

hundar som just börjat tävla och ännu inte tagit någon uppflyttningspinne i 

klass 1. Barn under 10 år tillåts delta i blåbärsklass även om hunden är mer 

erfaren/deltar i KM-klasserna med annan förare. Blåbärsbanan är en kortare 

bana med 10–15 hinder (hopp, långhopp, tunnel). Två lopp per hund på 

samma bana, det bästa resultatet räknas. Storleksklasserna räknas ihop, pris 

till placering 1–5. 

REGLER KM  Du startar en agilityklass och en hoppklass. Resultatet från båda klasserna 

läggs ihop till ett slutligt resultat. Svårighet på banorna motsvarar klass 2. 

De olika storleksklasserna tävlar mot varandra. Pris till placering 1–3 i 

respektive klass (hopp och agility) samt pris till placering 1-3 i 

klubbmästerskapet. Det blir alltså en klubbmästare totalt. 

FUNKTIONÄRER Alla som tävlar hjälps åt med funktionärssysslor i de klasser/storleksklasser 

man själv inte tävlar. Önska funktionärssyssla i samband med anmälan. 

ÅLDERSGRÄNS Blåbärsklass och tunnelrace 15 månader,  

Hoppklass och agilityklass 18 månader 

ANMÄLAN Anmäl till KM-klasserna via agilitydata.se senast tisdag 20 

september. Betalning sker via agilitydata.  

 Anmäl till tunnelrace och blåbärsklass här senast tisdag 20 

september. Betalning görs i samband med anmälan via swish till 

nr: 1231267111. Märk betalningen med KM Agility + 

hundens/hundarnas namn. 

FIKA Självservering av toast, fika, godis, kaffe, te och dricka inne i 

klubbstugan.  

FRÅGOR Kontakta Elina Sjölander, agilityanmalan@ubhk.se 
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Elina Sjölander 

agilityanmalan@ubhk.se 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoSvsyadKWYnp-uXczl-6Nv99aHKC4aAk-LbeprfOCWNHbFQ/viewform

