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D.5 Exempel på 

materialförteckning 

RESULTATSERVICE 

● dator och printer (också reservdator) 

● resultatserviceprogram 

● fungerande nätförbindelse 

● lådor för tävlingsböckerna (15 st.) 

● papper, pennor, korrigeringslack 

● stansare, stift, sax och tejp 

● domarsekreterarens 

bedömningslappar (också tomma) 

eller blankett att anteckna hela 

klassen på 

● skrivunderlägg för domarsekreteraren 

● resultattavla 

ANSVARIGA PROVFUNKTIONÄRENS 

PÄRM 

● bok med agilitytävlingens regler och 

direktiv 

● översättning av reglerna till finska, 

svenska och engelska 

● INT-reglerna och direktiven 

● domarnas kontaktuppgifter 

● tävlingsbrevet och tävlingens tidtabell 

● startlistorna 

● funktionärslista 

● reseräkningsblanketter 

● kvittensblock 

● direktiv för besvär  

● lista över de som anmält sig till 

mätning samt direktiv angående 

mätningen 

● blanketter för domarrapport 

● blanketter för anmälan om aggressiv 

hund 

● blanketter för rättelseyrkanden 

(anmälan om meningsskiljaktighet) 

● räddningsplan 

● eventuella myndighetstillstånd 

● dejourerande veterinärens 

kontaktuppgifter 

● tävlingsplatsens platskoordinater och 

gatuadress 

ANMÄLNINGSPUNKTEN 

● lista över anmälda 

● klisterlappar 

● papper, pennor, tusch o.s.v. 

● tävlingens tidtabell 

● tävlingsnumror och säkerhetsnålar 

● mikrochipläsare och reservbatterier 

● granskningsdirektiv för ID-märkningen 

● vaccinationsbestämmelserna och en 

lista över vacciner som är godkända 

● tävlingsböcker 

● bajspåsar 

● röda band för löpska tikarna 

● dejourerande veterinärens 

kontaktuppgifter 

● ansvariga provfunktionärens 

telefonnummer 

● eventuell kontantkassa  

MÄTNINGSPUNKTEN 

● stadigt bord för mätning 

● lugnt utrymme 

● mikrochipläsare 

● mankhöjdsmått 

● metermått 

●  pennor 

● Uppgift om hundarna som skall mätas 

BANMÄSTARENS LÅDA 

● bok med agilitytävlingens regler och 

direktiv 

● verktygsback / verktyg för reparation 

● material att rengöra och torka hindren 

med (vid utomhustävlingar också 

handduk att torka hindren med) 

● tejp/målfärg att märka ut platserna 

för hindren 
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● sprutflaska med lämpligt medel för att 

tvätta bort och dölja ”olyckorna” med 

● metermått 

● mäthjul 

ÖVRIG RINGREKVISITA 

● en tillräckligt stor, halkfri  matta för 

löpska tikar (t.ex. 1x2 m) 

● band för ringen och stolpar 

● officiell hinderserie 

● hindernumror 1-22 

● tillräckligt antal säkra tyngder till 

tunnlar och gunga 

● kratta / sladd 

● borste 

● tidtagarutrustning / handtidtagarur 

(minst 2 st.) 

● kärl för kopplen 

SPEAKER 

● speakeranläggning 

● reservmikrofon 

● reservbatterier för sladdlösa 

mikrofoner 

● spelare och kopplingssladdar till 

utrustningen 

● stora plastpåsar (utomhus) som 

regnskydd för högtalarna 

● uppdaterade startlistor, speakerns 

version 

● tävlingens tidtabell 

● papper, pennor 

●  agilitypresentation 

PRISUTDELNING 

● lista över priserna för varje enskild 

klass/tävling 

● priser (pokaler, rosetter, sakpriser, 

presentkort) 

● prispall eller nummerskyltar med 

placeringarna 

● utsmyckning av platsen för 

prisutdelningen och eventuell reklam 

● domargåva 

 

BUFFÉ 

● grill, gasflaska och tång, kaffekokare, 

vattenkokare, termosar, mikro, 

korvfickor, hushållspapper o.dyl. 

● bord och stolar 

● växelkassa och vid behov 

betalningsterminal 

ANNAT NÖDVÄNDIGT  

● reservbatterier 

● skarvsladdar (kabelvindor) 

● rep 

●  buntband 

● silvertejp 

● förstahjälpväska med normalt innehåll 

samt ispåsar och kyyförpackning 

● en enhetlig klädsel åt funktionärerna 

● urskiljande klädsel åt ansvariga 

provfunktionären 

● vägskyltar och redskap för att fästa 

dessa 

● skyltar på tävlingsplatsen t.ex. 

parkering, område för löpska tikarna, 

WC, rökruta, varningsskyltar o.s.v. 

● sopsäckar 

● WC-papper och tvål 

● engångsregnrockar 

● brandsläckningsutrustning 

 

 

SIDA 2/2 


