
Pilot Lower Height 

Per 1 juli 2022 bestaat de mogelijkheid om de agilitylicentie van een hond om te zetten naar Lower 

Height.  

1. Deelname aan wedstrijden in Lower Height 

Honden in Lower Height doen mee in dezelfde graad, maar springen 10 cm lager. Bijvoorbeeld: een 

Large hond in de 2e graad Lower Height springt in plaats van 60 cm op 50 cm.  

De combinatie in Lower Height  

• kan geen U’tjes, Winpunten of Competitiepunten verdienen. 

• Kan geen (dag)prijzen winnen in de reguliere hoogteklasse.  
Voor de Lower Height Small zal de lat naar 20 cm gaan. Er worden geen aanpassingen gedaan in het 

parcours voor Lower Height. De Lower Height zal gelden voor alle agilitylicenties in graad 1, 2 en 3.  

 

2. Startlijst en resultaten 

De Lower Height hond wordt voor de startlijst ingedeeld in de originele hoogteklasse, maar dan aan het 

begin of het einde van de betreffende hoogteklasse. Dit hangt af van de volgorde waarin wordt gelopen 

volgens het wedstrijdschema. 

De resultaten van de Lower Height hond komen tussen de uitslagen van de reguliere hoogteklasse te 

staan, d.w.z. de uitslagen van een Large Lower Height hond staan tussen de uitslagen van de 

Largehonden, maar met aantekening 'LH’ voor Lower Height. Deze resultaten hebben geen invloed op 

plaatsing van honden in de reguliere hoogteklasse en komen niet terug op sport.raadvanbeheer.nl, zie 

1.Deelname aan wedstrijden in Lower Height.   

 

3. Aanvraagprocedure 

Het aanvragen van Lower Height kan op elk moment van het jaar door een email te sturen naar 

commissieagility@raadvanbeheer.nl met het licentienummer van de hond. De handmatige verwerking 

zal ongeveer 8 dagen in beslag nemen. In verband met dat de vereniging de catalogus een week van 

tevoren maakt, moet de aanvraag dus minimaal 15 dagen voor een wedstrijd binnen zijn. De Lower 

Hight is toegankelijk voor honden van minimaal 18 maanden. 

 

4. Terug naar reguliere klasse 

Het teruggaan naar de reguliere klasse is mogelijk, maar alleen per start van het nieuwe 

competitieseizoen (1 juli van een jaar). Vanaf dat moment kan de hond weer U'tjes, Winpunten en 

Competitiepunten verdienen.  

Het teruggaan naar de reguliere klasse per 1 juli dient uiterlijk op 31 mei aangevraagd te worden via: 

commissieagility@raadvanbeheer.nl 

 



5. Veteranen 

Honden met een veteranenlicentie kunnen deze laten omzetten naar de Lower Height van de 

hoogteklasse waarin zij het laatst actief waren, in de graad waarin zij het laatst meededen.  

 

6. Pilot 

De Lower Height betreft een Pilot. De agility commissie zal in het voorjaar van 2023 samen met het 

bestuur van de raad van beheer deze klasse evalueren. Pas hierna zal besloten worden of, hoe en in 

welke vorm de Lower Height verder zal gaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


