
 

Kære hundefører  
 
 
Agilityudvalget vil gerne ønske dig tillykke med din kvalifikation til DcH´s DM i agility.  
 
Der er lige nogle praktiske oplysninger omkring DM.  
Hver hundefører har 1,5 meter teltplads. Dette gør, at du ikke kan sidde alene i dit eget telt, men bliver 
nødt til at dele det med de andre hundeførere.  
En løsning er, at stille teltene bagved hinanden, så hundene kan opholde sig i det bagerste telt, og du 
kan opholde dig i det andet.  
Teltene skal stå mindst 2 meter fra afmærkningen.  
 
Der må ikke være løse hunde i teltene, de skal være i snor eller bur.  
Når ekvipagen kommer i mål efter løb, skal hunden have snor på, inden den forlader ringen. 
 
Der er parkering for agilityhundeførerne på en plads i nærheden af agilitybanen, der må ikke køres ind 
til agilitybanen. Der bliver mulighed for at slå telte op fra fredag kl. 17.00.  
Kredsens teltgrænser skal overholdes.  
 
Der vil være ca. 5 - 10 meter fra teltene og ind til agilitybanen, dette område er forbeholdt publikum, 
som skal have mulighed for at bevæge sig rundt om banen. 
 
Som hundefører bedes du være klar ved startområdet mindst 4 hunde før din tur, og gå ind på banen 
og gøre klar, når dommersekretæren beder dig om dette.  
Der er ikke mulighed for at flytte rundt på løbsrækkefølgen, eller bytte rundt hvis du er kvalificeret 
med flere hunde. Hvis du ikke er klar, når det er din tur, mister du dit løb.  
 
Der vil i nærheden af agilitybanen være opstillet nogle forhindringer til opvarmning. Disse forhindrin-
ger må der ikke flyttes på (vil medføre diskvalifikation), der må kun ændres på springhøjden. 
Opvarmningsbanen er forbeholdt den størrelse hunde, der skal løbe på agilitybanen.  
Lørdag eftermiddag vil vi hædre årets klasse 3/senior hunde, dette sker, når der bygges om fra spring 
til agility.  
 
For at kvalificerer sig til B og A finalen søndag, skal hunden stille til start både i spring og agility lørdag. 
 
 
 
Agilityudvalget vil gerne ønske dig held og lykke til dette DM  
 
Hilsen  
 
Agilityudvalget 


