
Regler Distriktsmästerskap i Rallylydnad

Allmänt

Tävlingen är avsedd att stimulera intresset för rallylydnads samt öka och vidmakthålla

ett gott samarbete mellan lokalklubbarna. Arrangören utses av rallylydnadsgruppen.

Regler

Tävlingen avgörs i ”öppen klass”, dvs på en bana med 15 av de 40 skyltarna som finns i 

bilagan. Skyltförteckningen sammanställs av distriktets rallylydnadsgrupp och ska 

publiceras på distriktets hemsida senast samma dag som inbjudan går ut. Ekipagen väljer 

om de startar med kopplad eller okopplad hund. Varje ekipage startar en gång individuellt, 

lagmästerskapet avgörs genom att sammanslå de individuella resultaten. 

Individuellt

Individuellt vinner ekipaget med högsta resultatet, vid samma poäng avgörs DM:et genom 

ett skiljelopp.

För att DM Individuellt skall arrangeras skall minst 6 deltagare vara anmälda vid 

anmälningstidens utgång.

Lag

Varje lag får bestå av tre - fem (3-5) ekipage, varav de tre (3) bästa resultaten räknas. 

Segrare blir det lag som erhåller det högsta totalresultatet. Vid lika resultat  mellan lag 

placeras det lag före annat lag med deltagare som har högsta enskilda resultat.

För att DM Lag skall arrangeras skall minst 3 lag vara anmälda vid anmälningstidens 

utgång.

Allmänt

Deltagande ekipage skall vara ansluten till och tävla för en lokal brukshundklubb i 

distriktet.  Hundförare äger rätt att tävla med endast en hund och för en lokal 

brukshundklubb i distriktet. Varje lokalklubb äger rätt att till ett lag anmäla åtta (8) ekipage, 

varav tre (3) anges som reserver. Anmäld reserv får endast deltaga om ordinarie anmält 

ekipage ej deltager. Observera att en lokalklubb kan ha flera lag, men antalet lag 

maximeras till det antal klubbar som finns i distriktet. Om antalet överskrids sker lottning 

mellan vilka 2:a respektive 3:e lag som får deltaga. 

Arrangerande lokalklubb kan lotta startordningen en vecka före tävlingsdagen.

Distriktets rallylydnadsgrupp utser domare.

Inbjudan.

Inbjudan till distriktsmästerskap i Rallylydnad skall vara de olika lokalklubbarna tillhanda 



senast 6 veckor före tävlingsdagen. Anmälningstiden utgår fjorton dagar före 

tävlingsdagen. DM arrangören ansvarar för att inbjudan skickas till distriktets lokalklubbar.

Anmälan.

Anmälan skall ske på SBK Tävling eller via arrangörens hemsida.

Avgift.

Startavgift per deltagare utgår enligt vad som vid tävlingstillfället gäller för en start i 

nybörjarklassen, samt 30 kr för deltagande i DM. För lag tillkommer det 40 kr / lag.

Arrangerande klubb skall därvid betala in 30 kr per deltagare och 40 kr per lag till 

distriktets kassör.

Priser.

Om ett ekipage eller en lokalklubb erövrat vandringspriset tre (3) gånger, utan hänsyn till 

ordningsföljden, blir  priset det ekipagets / den klubbens ständiga egendom. 

Vandringspriset skall graveras på distriktets bekostnad. Gravyren skall göras likartat år 

från år. Nytt vandringspris bekostas av distriktet.

Vinnande ekipage / lag erhåller guldplakett, nummer 2 silver och nummer 3 brons. 

Samtliga deltagare i lagen erhåller respektive plakett. Plakett med gravyr bekostas av 

distriktet.

Alla i tävlingen deltagande lag erhåller distriktets diplom. Distriktet svarar för kostnaderna

av diplomen. Resultatlistorna skall omfatta resultat för samtliga hundar samt för lag.

Resultatlistorna skall även delges samtliga lokalklubbars Tävlingssektorer/Styrelse. 

(Arrangerande lokalklubb ansvarar)

Inbjudan skall innehålla uppgifter om.

• När anmälan senast skall vara arrangören till handa med datum (14 dagar före 

tävlingsdagen).

• Det är upp till arrangören om efteranmälningar tas med.

• Anmälningsavgiften

• Tävlingsplats med vägbeskrivning.

• Tävlingsdatum

• Samlingstid

• Medtag medlemskort för alla deltagare

• Vaccinationsintyg

• Övrigt som arrangören vill ha med.

Dessa regler antagna och gäller från Distriktets årsmöte 2014.


