
 

 

 

 

Statuter och poängberäkning för Årets Agilitywelsh 

 

För att delta i årets welsh ska du skicka in följande uppgifter till klubbens kontaktperson. Uppgifterna 

ska ha kommit in senast 15 januari (året efter tävlingsåret)   

 Datum 

 Arrangör 

 Klass 

 Hundens namn  

 Ägare 

 Resultat 

 

Vinnare meddelas i samband med årsmötet och ett diplom samt ett pris erhålls samtidigt. De tre 

bästa ekipagen meddelas så att de har möjlighet att välja att delta på årsmötet.  

Krav för deltagande i årets welsh: Hunden ska i samtliga grenar föras av ägare, fodervärd, eller 

familjemedlem. Föraren ska vara medlem eller familjemedlem i WSSK under tävlingsåret.  

Poängberäkning:  

Fem lopp i agilityklass och fem lopp i hoppklass får räknas med. Endast officiella svenska resultat 

räknas. 

Klass 1 Klass 2 Klass 3 

  Cert 30 p 

Uppflyttningspinne  15 p Uppflyttningspinne 20 p SM-pinne 25 p 

Felfritt lopp, ej pinnplats 10 p Felfritt lopp, ej pinnplats 15 p Felfritt lopp, ej pinnplats 20 p 

Lopp med 5 fel 5 p Lopp med 5 fel 10 p Lopp 5 fel, ej pinnplats  15 p 

Lopp med 10 fel 2,5 p Lopp med 10 fel 5 p Lopp med 10 fel 10 p 

 
Förklaring: 
Klass 1, uppflyttningspinne = bland de 15% bästa med 0 fel. 
Klass 2, uppflyttningspinne = bland de 10% bästa med 0 fel. 
Klass 3, SM-pinne = bland de 15% bästa. 

Placeringspoäng plats 1-10 i förhållande till antalet startande i klassen. Antalet starter dividerat med 

placering. 

T ex 2:a i en klass med 30 startande 30/2=15 eller 5:a i en klass med 8:a startande 8/5=1,6 

Placeringspoängen adderas med antalet poäng för fel enligt tabellen ovan.  



T ex En hund tävlar i klass 2 och kommer på 4:e plats. Hunden har 0 fel men hamnar inte på 

pinnplats. I klassen är det 15 starter. 

15 p + (15/4) = 18,75. 

 


