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Agility 
 
Introduktion: 
Agility er en sport for alle hunde, der foregår på en forhindringsbane specielt til hunde. I sin 
ideelle udførelse kræver sporten harmoni og fuldstændig forståelse mellem hund og fører. 
Det er derfor nødvendigt med en ballast af lydighed og træning, før man begynder at 
deltage i denne sportsgren. 
Hunden skal kunne ledes gennem alle banens forhindringer i en fastsat rækkefølge, uden 
fejl og inden for den fastsatte standard banetid. 
Banelængden er 100 – 200 meter. Underlaget skal være jævnt og må ikke være til fare for 
hunde eller fører. 
Antal forhindringer: Minimum 15 og maximalt 22, hvoraf mindst 7 skal være højdespring. 
Deltagerbetingelser: 
Hunden skal være i fysisk god form, være minimum 1 år gammel ved træningsstart og skal 
have bestået enten brugsgrundkursus 1 eller lydighedsgrundkursus eller tilsvarende i en 
anden klub. 
Forhindringer og bedømmelse: 
Bedømmelsen foregår efter DKK agilityregler, i det omfang det er muligt med Dansk 
Brugshundeklubs forhindringer og ikke strider mod klubbens interne regler. 
Kåringsregler: 
Deltagerne får 2 gennemløb i hver klasse. Det bedste gennemløb er gældende. 
 
 
Agility Begynder: 
Der tages ikke tid på gennemløbet. Banen skal gennemløbes korrekt, men der tillades 25 
fejlpoint for at prøven er bestået. Banen bør være let og uden ”fælder”. Bliver hunden 
diskvalificeret består hunden ikke. 
Højdespring: 
Store hunde (skulderhøjde over 43 cm.) max. 55 cm. 
Mellem hunde (skulderhøjde mellem 42,99 og 35 cm.) max. 35 cm. 
Små hunde (skulderhøjde til og med 34,99cm.) max. 25 cm. 
Længdespring: 
Store hunde: 120 cm 
Mellem hunde: 70 cm. 
Små hunde: 40 cm. 
 
Agility 1: 
For hunde der har bestået Agility Begynder. Prøven afvikles efter almindelige 
konkurrenceregler og der tillades 15 fejlpoint. Bane bør være let og uden ”fælder”. Banen 
fra Agility begynder kan eventuelt genbruges. 
Standardbanetid: 2,5 m./sek. 
Højdespring: 
Store hunde (skulderhøjde over 43 cm.) max. 55 cm. 
Mellem hunde (skulderhøjde mellem 42,99 og 35 cm.) max. 35 cm. 
Små hunde (skulderhøjde til og med 34,99cm.) max. 25 cm. 
Længdespring: 
Store hunde: 120 cm 
Mellem hunde: 70 cm. 
Små hunde: 40 cm. 
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Agility 2: 
For hunde der har bestået Agility 1. Prøven afvikles efter almindelige konkurrenceregler og 
der tillades 10 fejlpoint. Banen bør være middelsvær. 
 
Standardbanetid: 2,5 m./sek. 
Højdespring: 
Store hunde max. 60 cm. 
Mellem hunde max. 40 cm. 
Små hunde max. 30 cm. 
Længdespring: 
Store hunde: 150 cm 
Mellem hunde: 90 cm. 
Små hunde: 50 cm. 
 
Agility 3: 
For hunde der har bestået Agility 2. Prøven afvikles efter almindelige konkurrenceregler og 
der tillades 10 fejlpoint. Banen bør være svær. Hvis banen gennemføres med 0 fejlpoint 
tæller gennemløbet til Klubchampionatet. 
 
Standardbanetid: 2,75 m./sek. 
Højdespring: 
Store hunde max. 60 cm. 
Mellem hunde max. 40 cm. 
Små hunde max. 30 cm. 
Længdespring: 
Store hunde: 150 cm 
Mellem hunde: 90 cm. 
Små hunde: 50 cm. 
 
Senior hunde: 
Er kun for hunde der på prøvedagen er fyldt 7 år. Hunden deltager i den prøve den er 
kvalificeret til og skal overholde den aktuelle standard banetid. Bordet, dækket og 
dobbeltspring tages helt ud og erstattes af et højdespring. 
Højdespring: 
Store hunde max. 40 cm. 
Mellem hunde max. 30 cm. 
Små hunde max. 25 cm. 
Længdespring: 
Store hunde: 90 cm 
Mellem hunde: 50 cm. 
Små hunde: 40 cm. 


