
  SLOTTSHOPPET 
    Sveriges Skuttigaste tävling 

 
 
 
Välkommen att tävla hela 6 DAGAR i norra Upplands underbara omgivningar.  
 
Tävlingsplats: Skutskärs Idrottsplats 
 
18 juli: Lag agility o hopp samt Öppen klass CUP kval 
19 juli: Klass 1 o 3 samt Öppen klass CUP kval 
20 juli: Klass 1 o 3 samt Öppen klass CUP kval  
21 juli: Vilodag 
22 juli: Klass 2 o 3 samt Öppen klass CUP kval 
23 juli: Klass 2 o 3 samt Öppen klass CUP kval 
24 juli: Klass 3 och Öppen klass FINAL 
 
Anmälan: Anmälan endast via SBK-tävling 
Sista anmälningsdag: 25 juni 
 
OBS! Vi tar inte emot efteranmälningar. 
 
Frågor: Alla frågor besvaras av Christianne Simson via e-post 
slottshoppet@gmail.com 
Gå in på Slottshoppets hemsida www.slottshoppet.se där du kan få svar på många av 
dina frågor direkt. 
 
Vi kommer att behöva många funktionärer. Vill du ställa upp? Vi bjuder på 
funktionärsfika eller lunch beroende på tid på dagen. Skicka en intresseanmälan till 
slottshoppetfunktionar@gmail.com om vad du kan tänkas ställa upp med så 
återkommer vi. 
 
 
Öppen klass CUP 
 
Under veckan har du möjlighet att delta i Öppen klass i form av en CUP.  
Namnet på CUPen kan komma att ändras under tid och någon justering i regelverk och 
poängräkning kanske kan komma att ske men annonseras då i god tid på hemsida och FB. 
 
Anmälan 
Anmälan sker som vanligt via SBK tävling. Du anmäler till de lopp du vill starta, det är 
inget krav att delta i alla kvalloppen. 

http://www.slottshoppet.se/
mailto:slottshoppetfunktionar@gmail.com


Finalen ingår så att säga ”i priset” för de som kvalar in och finns därför inte med i SBK 
tävling sista dagen. 
Regler 
Du samlar poäng till en finalplats genom att delta i ett agilitylopp per dag motsvarande 
klass 2. De 15 bästa ekipagen per storlek gör upp i ett finallopp på tävlingsveckans sista 
dag den 24 juli på förmiddagen. 
 
Poängberäkning 
50p för deltagande och lopp med resultat. Diskat lopp får ej poäng. 
Omvänd placeringspoäng utifrån antalet startande. 
Vid 100 starter blir det alltså; 
1:a 100 p, 2:a 99p, 3:a 98 osv. Alla som kommer i mål utan diskvalificerat lopp får alltså 
poäng.  
De 15 första placerade i varje storleksklass får dessutom bonuspoäng enligt följande; 
1:a 100 p, 2:a 80, 3:a 60, 4:a 55, 5:a 50, 6:a 45, 7:a 40, 8:a 35, osv ned till 15:e plats som 
får 1 bonuspoäng 
Vid ev likapoäng för finalplats så är det hund med bästa placering under veckan som tar 
platsen. 
 
 
 
Välkommen och lycka till!! 
önskar 
Uppsala Hundvänner LKK & Älvkarleby Hundsport LKK                                  

               
 


