NYT OM FORHINDRINGER
PR. 1. JANUAR 2018
I FORHOLD TIL
FCI’S
AGILITY OBSTACLE GUIDELINES

INDLEDNING
For præcis og komplet beskrivelse af de enkelte forhindringer, henvises til FCI’s Agility Obstacle Guidelines.
Det kan findes på FCI’s hjemmeside fci.be/en/ under hovedpunktet Regulations og underpunktet Agility.
Dette materiale er alene udarbejdes som et hjælpemiddel til at beskrive ændringer omkring de enkelte
forhindringer gældende fra 1. januar 2018, og eventuelle overgangsordninger.
Er der spørgsmål i relation til dette og/eller behov for eventuelle ikke beskrevne dispensationer, skal der
rettes henvendelse til henholdsvis DKK’s og DcH’s agilityudvalg.

GENERELT
Generelt anbefales det at undgå røde og grønne farver på markeringspinde og slalom, da en del hunde kan
have svært ved at skelne mellem disse farver.
På feltforhindringerne må felterne ikke være hvide, sorte eller brune.
Ved CACIAG-stævner skal der rettes henvendelse til den udenlandske dommer, hvis der er forhindringer,
der ikke overholdes FCI’s regelsæt, for at sikre, at forhindringerne kan anvendes.

HØJDESPRING
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Firkantede, trekantede og udfyldte (plade) springvinger er ikke tilladt
De røde mål er præcisioner i forhold til tidligere
Hulrum under spring og mellem lameller bør være 5 – 10 cm
Benene bør være 3-5 cm bredde og højden så lav som mulig uden at miste stabilitet, f.eks. 3 cm for
metal ben
Springhøjde store hunde 55 – 60 cm, mellem hunde 35 – 40 cm, små hunde 25 – 30 cm
Springpind skal være 120 – 130 cm
Er overliggernes farver i segmenter, må rød og grøn farve ikke benyttes i midterstykket
Segmenterne skal være jævnt fordelt over overliggerens længde

OVERGANGSORDNING:





Godkendte spring efter de hidtidige regler kan anvendes til de forgår
Vælger man at ændre pladespring i henhold til de nye regler skal pladen udskiftes med lameller i
stil med tegningen – lamellerne kan monteres med popnitter udvendig på den ene side af
springvingen
Der tillades mindre udsving maksimum 2 cm i de angivne højdemål på vingerne

DOBBELT-SPRING
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For dimensioner, konstruktion og udseende af springvinger henvises til ”Højdespring”
Springhøjde store hunde 55 – 60 cm, mellem hunde 35 – 40 cm, små hunde 25 – 30 cm
Bagerste overligger skal være 10 – 20 cm længere end den forreste
Afstand mellem overliggere store hunde 50 cm, mellem hunde 40 cm, små hunde 30 cm.
Bagerste overligger må være delbar

OVERGANGSORDNING:


Se ”Højdespring”

MUR
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Springhøjde store hunde 55 – 60 cm, mellem hunde 35 – 40 cm, små hunde 25 – 30 cm
Bredde mellem tårne minimum 120 cm – maksimum 130 cm
Teleskopiske mure er ikke tilladt
Tårnene skal være 100 cm til 120 cm høje
Hvis tårnene er runde skal diameteren være 30 – 40 cm

OVERGANGSORDNING:


Ingen

HJUL
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Hjul i ramme bør udfases i løbet af de næste 5 år (2018-2022)
Det rammeløse hjul skal kunne deles i så mange dele, at det ikke udgør nogen sikkerhedsrisiko for
hunden
Endeligt design afventer afklaring/godkendelse

OVERGANGSORDNING:


Ingen

LÆNGDESPRING
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Længdespringet består af 2 – 4 dele
Længden for store hunde 120 – 150 cm og 4 dele, mellem hunde 70 -90 cm og 3 dele, små hunde
40 – 50 cm og 2 dele (lille senior dog kun 1 del)
Bredde fortil 120 cm og hvis muligt 150 cm bagtil
Vinklen på de enkelte dele (planker) skal være således, at forsiden på en del ikke er højere end
bagsiden på den foregående del
Plankerne må ikke være af metal
Markeringspindene skal være 120 – 130 cm høje med en diameter på 3-5 cm
Markeringspindene skal enten have segmenter i kontrastfarver eller flere tværgående striber i
kontrastfarver

OVERGANGSORDNING:


Eksisterende længdespring pr. 1. januar 2018 bestående af 2-5 dele må anvendes indtil 1. januar
2019

BALANCE
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Enden af kontaktrampen skal være lukket – ingen udvendige hulrum
Enden af kontaktrampen må ikke være så flad/tynd, at den udgør en skarp kant
Overgang mellem op-/nedgang og den vandrette del skal være fyldt ud

OVERGANGSORDNING:


Ovenstående skal være opfyldt senest 1. januar 2019

VIPPE
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Enden af kontaktrampen skal være lukket – ingen udvendige hulrum
Enden af kontaktrampen må ikke være så flad/tynd, at den udgør en skarp kant
Der skal monteres stødabsorberende underlag under nedgangsrampen, f.eks. et stykke af en
rørisoleringsskål

OVERGANGSORDNING:


Ovenstående skal være opfyldt senest 1. januar 2019

A-BRÆT
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Enden af kontaktrampen skal være lukket – ingen udvendige hulrum
Enden af kontaktrampen må ikke være så flad/tynd, at den udgør en skarp kant
Overgang mellem op-/nedgang og den vandrette del skal være fyldt ud
Højden op til underkanten af en eventuel tværstiver skal være minimum 65 cm

OVERGANGSORDNING:


Ovenstående skal være opfyldt senest 1. januar 2019

POSE
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Indgangen skal være af en stiv eller halvstiv kontruktion
Indgangen må ikke være glat eller ru (slibende)
Posedelen må være 180 – 220 cm lang
Udgangen af posedelen må ikke sættes fast

OVERGANGSORDNING:




Der er ikke overgangsordning på længden af posedelen
Vælger man at afkorte posedelen, skal sømmen ved udgangen være foldet udaf, så der ikke er
nogen indvendige kanter
Øvrige forhold skal være opfyldt senest 1. januar 2019

TUNNEL
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Tunnelen skal være konstrueret således, at dens form ikke kan ændres af sandsække eller anden
fastgørelse
Dele til fastgørelse af tunnel skal være sikre for alle hunde
Dele til fastgørelse af tunnel skal forhindre overdreven bevægelse af tunnelen, når hunden løber
igennem
Ved fastgørelse med sandsække skal mindst 4 par anvendes – der anbefales et par pr. meter

OVERGANGSORDNING:


Ovenstående skal være opfyldt senest 1. januar 2019

SLALOM
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Holdere/rør, som er udvendige på slalompindene, må ikke være højere end 10 cm
Slalompindene skal have kontrastfarver – enten i form af flere tværgående striber eller mellem på
hinanden følgende slalompinde
Anvendes pløkke til fastgørelse af slalom, skal disse pløkke være u-formede

OVERGANGSORDNING:


Ovenstående skal være opfyldt senest 1. januar 2019

