
 

 

 

 

 

Invitation til DAF cup i agility 2022 

Lørdag d. 27. august 

 

Randers Agility Forening  

Borup Byvej 105, 8920 Randers 

 

Tilmelding og betaling: 

Senest d. 6. august 

Samlet tilmelding og betaling pr. forening 

 

Spørgsmål kan rettes til stævneleder:  

Maibrith Johannesen – Tlf. 26664350 – maibrith.daf@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:maibrith.daf@gmail.com


Så er det tid til at invitere til DAF cuppen, som i år afholdes i Randers.  

Der konkurreres individuelt samt klubberne imellem, hvor klubben som får samlet flest point ind, vinder 

vandrepokalen.  

 

Dommer ved stævnet bliver Ole Rahbeck, nyuddannet DGI dommer i april 2022. 

Startgebyr: 125 kr. pr. hund 

 

Klasserne 
Der løbes to gange på både springbane og agilitybane og der er derfor mulighed for i alt fire løb pr. hund. 

Det bedste af de to løb på hver bane tæller. 

Begynder svarer til let klasse 1 (DKK-DCH)  - uden vippe, slalom og hjul 

Hunden er mindst 18 måneder og hund og handler er UERFARNE. Vi opfordrer til at tilmelde i begynder, hvis 
hunden ALDRIG FØR HAR DELTAGET VED ET STÆVNE (hverken uofficielt eller officielt). HUNDEN HAR MED HANDLER 

LØBET AGILITY I MINDRE END 1 ÅR.  

I begynderklassen vil vippe, slalom og hjul ikke være med.  
 

Let øvet svarer til klasse 1 (DKK-DCH) 

Hunden er mindst 18 måneder og hund eller handler er lidt erfarne og HAR LØBET AGILITY I MERE END ET ÅR. 

Hund og handler kan have startet stævne, men HAR IKKE FÅET OPRYKNINGSPINDE ved DCH/DKK.  

 

Øvet svarer til let åbenklasse (DKK-DCH) 

Hunden er mindst 18 måneder og hund og handler er erfarne. Vi opfordrer til at tilmelde i øvet, NÅR 

HUNDEN HAR OPNÅET MINDST EN OPRYKNINGSPIND I KLASSE 1 til officielle stævner (DCH/DKK).  

Stævneledelsen forbeholder sig ret til at flytte en hund til anden klasse, hvis det skønnes, 

at den er tilmeldt i forkert klasse. 

Senior løber let øvet bane 

Hunden er fyldt 7 år og kan VÆLGE at starte som senior. 

Husk at tilmelde senior hundene som: lille, mellem eller stor. Senior hundene løber i en klasse for sig og 

præmieres separat.  

 

Størrelser 
Lille hund:  

Må måle op til 34,99 cm i skulderhøjde – springhøjden er 20 – 25 cm 

Mellem hund:  

Må måle fra 35,00 til og med 42,99 cm i skulderhøjde – springhøjden er 30 – 40 cm 



Stor hund:  

Må måle fra 43,00 cm i skulderhøjde – springhøjden er 40 – 60 cm  

Løbske tæver 
Det er tilladt at løbe med løbske tæver – det skal meddeles til stævnearrangøren hurtigst muligt og som 

minimum lige efter orientering. Løbske tæver skal bære en rød sløjfe på snoren. Løbske tæver starter sine 

løb på et tæppe, men tæven må også blot bære løbetidsbukser.  

 

Præmiering 
Der gives medaljer samt præmier, i begge klasser hvor bedste løb tæller, som følger:  

1-2 deltagere = 1 præmie  

3-5 deltagere = 2 præmier  

Over 5 deltagere = 3 præmier 

 

Følg med i hvilke sponsorer vi får, på vores facebookside ”Randers Agility Forening”  

 

Stævneprogram 
Orientering og første banegennemgang kl. 8.30. 

Stævneprogram og deltagerliste udsendes til deltagere cirka en uge før stævnedagen.  

 

Mad på dagen 
Der kan bestilles rundstykker til morgen og sandwich til frokost. Dette bestilles og betales ved tilmelding.  

Morgenmaden kan man få fra kl. 7.30. 

Pris:  

 1 rundstykke m. tilbehør samt kaffe/te: 15 kr.  

 Sandwich – leveres i frokostpausen 

o Pris 50 kr.  

o Muligheder:  

 Flute eller grovflute 

 Fyld:  

 Vegetar (æg, grønt og mayo) 

 Kylling & bacon (karrydressing)  

 Tunsalat  

 Frikadelle (rødkål, agurkesalat) 

 Sodavand: 10 kr. for 50 cl. 

 Kaffe/te: 5 kr. 

 Kage: 5 kr.  

 



Anden info 
 Opstilling af stævnetelte er muligt. Kom gerne tidligere og opstil disse 

 Medbring gerne stol at sidde på udenfor 

 Præmieoverrækkelse vil foregå sidst på dagen 

 Toilettet findes i klubhuset 

 Området hvor stævnet afvikles er indhegnet, men ellers ingen løse hunde i indhegningen 

 

Stande på pladsen 

Vi er så heldig at være blevet sponsoreret af to som gerne vil have stande på dagen:  

 

 Neergaard – det bedste til hunden, vil have en stand med salg af godbidder, legetøj mm. til gode 

priser 

 

 Hunde i balance, vil tilbyde gratis tjek af din hund, samt behandling af hunden på pladsen til kun 

250 kr. for 30 minutters behandling 

 

 

Oversigt over området 

 


