
Inbjudan till  
FOURFRIENDS CUPEN 2019 

 Altersundsvägen 202, Luleå 

6e Juni:  
Domare: Tobias Sjöberg  

Klasser: Öppen Hoppklass, Tunnel Cup  
 

15e Juni:  
Domare: Enya Habel  

Klasser: Öppen Agilityklass, Tunnel Cup 
 



Cupen:  
Cupen avgörs på ett hopplopp samt ett agilitylopp (finalen).  

Alla är välkomna att starta på båda deltävlingarna.  
Resultaten från hoppklassen avgör startordning i agilityklassen 

där vinnaren från hoppklassen startar sist i agilityklassen.  
Tunnel Cupen avgörs på båda tunnel racens sammanslagna 

resultat.  

 
Individuellt:  

XS & S samt L & XL tävlar mot varandra men på sina respektive 
höjder. Det kommer därför bli tre totalvinnare i cupen.  

Cupen går ut på att utföra båda loppen med den bästa totaltiden 
och dra på sig så lite fel som möjligt.  

 Den bästa totala tiden utser vinnaren av cupen.  
Varje fel omvandlas till 5 sekunder tidstillägg och en disk 

omvandlas till 50 sekunder som läggs på den totala tiden från 
båda loppen.  

Ju färre fel man drar på sig = mindre tidstillägg.  
 
 

Tunnel Cup:  
XS & S samt L & XL tävlar mot varandra men på sina respektive 

höjder på start och målhinder. Tunnelracen består av ett 
starthinder, ett målhinder och sidan bara massvis av tunnlar!  
Därför passar den utmärkt även för yngre hundar (från 15 

månader).  
Tunnel Cupen räknas likadant som öppenklasserna.  

Cupen går ut på att utföra båda loppen med den bästa totaltiden 
och dra på sig så lite fel som möjligt.  

 Den bästa totala tiden utser vinnaren av cupen.  
Varje fel omvandlas till 5 sekunder tidstillägg och en disk 

omvandlas till 50 sekunder som läggs på den totala tiden från 
båda loppen.  

Ju färre fel man drar på sig = mindre tidstillägg.  



Priser:  
Priser från våra fantastiska sponsorer kommer att delas ut både för 

enskilda klasser samt totalvinnarna.  
Domarens pris kommer också delas ut under båda deltävlingar med 

en tillhörande motivering.  
Samt bästa pris för hashtag i sociala medier!  

 

Starter: Vi kommer ha ett begränsat antal starter så först till kvarn 
gäller! Vi kommer dock att prioritera folk som fyller i att de kan hjälpa 
till som funktionär.  

Startavgift: 60:-/lopp  

Åldergräns: 18 månader för öppenklasser, 15 månader för 
tunnelcup. 
 
Hinderpark: Båda deltävlingarna kommer gå på en fullt utrustad 
Galican park där långhopp och mur är tillverkade i skumgummi, 
däcket är delbart utan ram och samtliga tunnlar är anti glid tunnlar 
gjorda i full grip material.  
 
Anmälan: Kommer ut under vårkanten och publiceras först på 
facebook i eventet, gruppen: Enya Habel Agility samt 
www.enyahabel.se 

PM: Kommer ut närmare tävlingen och publiceras på facebook i 
eventet, gruppen: Enya Habel Agility samt www.enyahabel.se  

http://www.enyahabel.se


 



SPONSORER:  


