
 
Dansk Kennel Klub 

Invitere til (erstatter tidligere invitation) 

Agility 

Danmarksmesterskabet 
5. & 6. september 2020 

 

Grundet Covid19 er dette års DM åben for: Junior & alle klasse 2 og 

klasse 3 ekvipager bosiddende i Danmark og med DKK resultatbog 

(rød bog) - Holdkonkurrence udgår i år. 

 
Dommere: Mathias Rupp (DE) og Cristina Jurr (DE)    

Arrangementet afholdes på: Vilhelmsborg Ridecenter, Bedervej 101, 8382 Mårslet. 

 

 



Praktiske oplysninger: 
Afvikles indendørs i den store opvisningshal. 

DM i agility er en del af DKK’s event ”Hund i Focus” – læs mere her (camping) 
Sidste tilmelding er 23. August på hundeweb 

Agility skal holde sig på maks. 100 personer, der vil som udgangspunkt ikke være muligt at være tilskuere - Pårørende publikum kan kun 
i begrænset omfang være tilskuere, mere info vil tilgå efter tilmeldingsfristen. 

Vi forventer at starte kl. 9.00 begge dage. 

 

Afvikling af Danmarksmesterskaberne i agility 2020 
 OBS: pg.a. af forsamlingsforbuddet på 100 personer må vi sandsynligvis afvikle i blokke, vi har for nuværende ikke besluttet 

formen af denne blokinddeling. 

 

Deltagelse: Pga Covid19 er det beslutttet at I 2020 er DM med åben tilmelding.  

Krav for deltagelse ordinære klasser: Hunden er kvalificeret til klasse 2 eller 3 

Årsag hertil: Statistisk har vi de sidste år stort set kun være klasse 2 og 3 hunde til DM, samt det faktum at vi stadig er ramt af 

forsamlingsforbud, så holder vi deltager antal nede så godt som muligt, dog stadig med en rimelig deltagelse til DM.  

  

Krav for deltage Junior: alle kan tilmelde sig, dog skal der kunne løbes en bane med alle forhindringer. 

  

 Nedenstående gælder for hver størrelse: lille, mellem og stor.  

  

DM i agility afvikles med 1 Spring-løb og 1 Agility-løb om lørdagen samt Agility-finaleløb om søndagen.  

  

Lørdag 

Ordinære klasser: 
 Lørdagens startrækkefølge er vilkårlig i begge gennemløb og resultaterne fra lørdagens gennemløb lægges sammen og ud fra 

disse fordeles hundene til om søndagen i en A-finale og en B-finale. Antal hunde i A-finalen er 40 % af deltagende hunde 

(oprundet), dog mindst 5. Resten deltager i B-finalen.  

Junior klasser: 
Lørdagens startrækkefølge er vilkårlig i begge gennemløb og resultaterne fra lørdagens gennemløb lægges sammen og ud fra 

disse resultater sættes startrækkefølge på ekvipagerne til søndagens finale.  

  

Søndag  

Ordinære klasser: 
Hvis der ikke er nok ekvipager som har to gennemførte løb, til at de 40 % kan udnyttes, så kommer der flere hunde i B-finalen, 

men til gengæld så øges antallet der går videre til A-finalen, således at A-finalen altid vil bestå af 40 % af deltagende hunde + 3 

hunde. Startrækkefølgen i søndagens gennemløb er seedet ud fra lørdagens sammenlagte resultater, dvs. at den bedste hund 

om lørdagen, starter sidst om søndagen. Det samlede resultat af lørdagens 2 gennemløb, bruges primært til fordeling og 

seedning af hundene i A-finalen og B-finalen. Søndagens 2 gennemløb, tæller alene til resultaterne i B-finalen og A-finalen. 

Om søndagen løbes B-finalen først og derefter løbes A-finalen. B-finalen og A-finalen løbes ikke på samme bane. De bedste tre 

ekvipager fra B-finalen, deltager også i A-finalen, hvor de starter først i klassen, seedet efter deres placering i B-finalen, dvs. at 

nr. 3 fra B-finalen starter først i A-finalen. Vinderen af A-finalen tildeles titlen ’Danmarksmester’ og opnår automatisk 

https://www.dkk.dk/udstillinger-og-events/events-i-dkk/hund-i-fokus
https://www.hundeweb.dk/dkk/public/openIndex?ARTICLE_ID=26
https://www.hundeweb.dk/dkk/public/openIndex?ARTICLE_ID=26


udtagelse til efterfølgende års DM. De tre bedste i A-finalen præmieres. I tilfælde af, at A-finalen ikke gennemføres af 3 

ekvipager, benyttes lørdagens samlede resultat til at finde placeringer, eksempelvis gennemføres A-finalen af 2 ekvipager og 

af de resterende ekvipager tildeles 3. pladsen, den bedst placerede i lørdagens samlede resultat. Der offentliggøres en 

startliste til søndagens gennemløb, senest søndag morgen.  

Max. Standard banetid = 1½ x banetid, overskrides denne = diskvalifikation. Diskvalifikation = 50 fejl og SBT noteres som 

hundens banetid. I tilfælde af samme antal totalfejl, vil færrest forhindringsfejl være afgørende. I tilfælde af samme antal 

forhindringsfejl, vil hurtigste tid være afgørende. Sidste mulighed er flere deltagere med samme placering. 

  

Junior klasser: 
Startrækkefølgen i søndagens gennemløb er seedet ud fra lørdagens sammenlagte resultater, dvs. at den bedste hund om 

lørdagen, starter sidst om søndagen. Det samlede resultat af lørdagens 2 gennemløb, bruges primært til fordeling og seedning 

af hundene i finalen.  

Vinderen af finalen tildeles titlen ’Junior Danmarksmester’ og opnår automatisk udtagelse til efterfølgende års DM 

I tilfælde af, at finalen ikke gennemføres af 3 ekvipager, benyttes lørdagens samlede resultat til at finde placeringer, 

eksempelvis gennemføres finalen af 2 ekvipager og af de resterende ekvipager tildeles 3. pladsen, den bedst placerede i 

lørdagens samlede resultat. 

 
Link for tilmelding (senest 28.agust): https://dkk-viby.nemtilmeld.dk/417/  

https://dkk-viby.nemtilmeld.dk/417/

