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Statuter för Klubbmästerskap i Agility Lomma Brukshundklubb 
 

Statuter för KM gällande from 2018.  
 

KM ska anordnas en gång per år under perioden september-december. Inbjudan skall 

kungöras i klubbstugan och på hemsidan i god tid före mästerskapet.  

 

Tävlingen skall dömas av en domare och bedömas enligt officiella regler. Domaren 

behöver inte vara auktoriserad men skall inneha motsvarande kunskaper. 

 

Rätt att delta har medlem i Lomma BK/Lomma HU tävlande* under hela innevarande 

verksamhetsår för Lomma BK/Lomma HU. Krav för deltagande hund är att den ska 

uppfylla de officiella kraven för tävlande i agility samt ha tävlat under året 

tillsammans med sin förare/ägare för Lomma BK. Hund 15-18 mån. har rätt att delta 

men utom tävlan om klubbmästare. Medlem i Lomma BK men inte tävlar i Agility för 

Lomma BK har rätt att delta men tävlar då inte om klubbmästartiteln. 

 

Anmälan skall vara AG-sektorn tillhanda senast 3 veckor före tävlingsdagen via mail: 

agility@lommabk.com. Betalning 100 kr, sker kontant mästerskapsdagen före start. 

 

EN klubbmästare i varje storleksklass (small, medium och large) koras, xs tävlar i S 

och xl i L. Minst 4 ekipage ska vara anmälda i varje storleksklass annars slås alla 

storlekar tillsammans varav EN klubbmästare koras och då även placering 2 och 3 

(vilket inte görs om det delas ut en klubbmästare i varje klass). Om mindre än 4 

ekipage är anmälda till KM:et, äger AG kommittén rätt att ställa in mästerskapet.  

För att kunna koras som klubbmästare måste ETT av loppen vara godkänt. 

  

Klubbmästerskapet går i ökl, en agilityklass + en hoppklass. Resultaten från båda 

klasserna slås samman och den som har det sammanlagt bästa resultatet med minst ett 

godkänt lopp blir klubbmästare. Om lika resultat, skall sista loppet springas om av de 

två som har lika resultat så att EN klubbmästare kan koras.  

Small, medium och large använder samma hinderbana och referenstid, men med 

lägsta höjd enligt standard S=20 cm, M=30 cm, L=40 cm.  

 

Vid diskvalificering i ett av loppen erhåller ekipaget 50 fel + referenstid, men har 

fortfarande rätt att delta i klubbmästerskapet. 

 

Klubbens vandringspris tilldelas klubbmästare vid årsmötet. Vandringspriset får 

förvaras i hemmet under året men skall lämnas in i god tid före kommande årsmöte 

där priset delas ut. 

 

 

*självklart har man rätt att delta även om man tidigare inte varit ute och tävlat 
 

LOMMA BRUKSHUNDKLUBB 
 
Adress Fritidsvägen 2, 234 00  LOMMA 


