
Inbjudan till  
FOURFRIENDS CUP  2020 
Altersundsvägen 202, Luleå

Plats: Altersundsvägen 202, LULEÅ (Enya Habel Agility på Google Maps) 
Datum: 13-14 Juni 2020 
Kontakt: Vid frågor hör av er på habelenya@gmail.com 

13 Juni  
Domare: Vakant  

Klasser: Öppen Hoppklass, Öppen agilityklass, Tunnel Race, Blåbärsklass  
 

14e Juni  
Domare: Vakant  

Klasser: Öppen Hoppklass, Tunnel Race, Blåbärsklass, Öppen FINAL 

Enya Habel Agility



Under helgen kommer vi ha 3 cuper!  
Vinnare kommer koras i en öppencup,  

en tunnelcup och en blåbärscup. 

Öppen Cupen: 
Cupen avgörs genom att man på två hopplopp och ett agilitylopp tävlar om att  

kvala till en finalen. Exakt hur man kvalar kommer att framgå i PMet.  
Finalen är en agilityklass & i finalen nollställs alla resultat och tider.  

Minst antal fel med snabbast tid i finalen vinner cupen.  
XS & S samt L & XL tävlar mot varandra men på sina respektive höjder, det 

kommer därför koras tre totalvinnare i cupen. Samtliga lopp i öppencupen körs på 
cirka klass 2 nivå.  

 
Tunnel Cupen:  

Tunnelracen består av ett starthinder, ett målhinder och sedan bara massvis av 
tunnlar! Därför passar den utmärkt även för yngre hundar (från 15 månader). 

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 Cupen avgörs på båda tunnelracens sammanslagna resultat.  
XS & S samt L & XL tävlar mot varandra men på sina respektive höjder på start 

och målhinder, det kommer koras 3 vinnare i tunnelcupen.  

 
Blåbärscupen: 

Blåbärscupen avgörs genom två blåbärslopp vars totala resultat slås samman. 
Minst antal fel och snabbast tid korar vinnaren i blåbärscupen.  

Blåbärsloppen är förenklade klasser för nybörjare eller nybörjarhundar.  
Blåbärsklasserna innehåller endast hopp och tunnlar, de körs på lägre hopphinder, 

med färre antal hinder och lättare linjer.  
Blåbärsklassen är öppen för hundar från 12 månader.  

 XS & S samt L & XL tävlar mot varandra men på sina respektive höjder, det 
kommer därför att koras 3 vinnare i blåbärscupen.  
Alla som deltar i blåbärscupen kommer att få pris!  

 



Priser: Priser från våra fantastiska sponsorer kommer att delas ut både för 
enskilda klasser samt totalvinnarna. Domarens pris kommer också delas ut under 
söndagen med en tillhörande motivering. Samt bästa pris för hashtag i sociala 
medier!  

 
Starter: Vi kommer ha ett väldigt begränsat antal starter.  
Vi att prioritera de som kan hjälpa till som funktionär.  
Fjolårets vinnare har en garanterad startplats på årets cup.  

 
Startavgift: 70:-/lopp 

 
Åldergräns: 18 månader för öppenklasser, 15 månader för tunnelcup, 12 
månader för blåbärsklass.  

 
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 i facebookgruppen: Enya Habel Agility samt på 
www.enyahabel.se. 

 
PM: Kommer ut närmare tävlingen och publiceras i facebookgruppen: Enya Habel 
Agility samt www.enyahabel.se. 

 
Covid-19: I rådande tider kommer vi ta vårat fullaste ansvar som arrangörer.  
Vi kommer att genomföra de olika cuperna i block med fasta tider.  
Man får inte komma före utsatt tid för den klassen man ska tävla.  
Vi kommer att begränsa antalet starter och det kommer att finnas 
handdesinfektion på plats.  
Vi kommer endast att tillåta folk som tävlar eller arrangerar på plats. Ingen publik 
är tillåten. Vi kommer inte att ha huset öppet och det kommer därför inte att 
finnas möjlighet till toaletter. 

http://www.enyahabel.se


 
                                                  VÄLKOMNA! 

S P O N S O R E R :  
 

Enya Habel Agility


