
 
 
 
 
 
 
 

Skaraborgsdistriktets 
 Distriktsmästerskap i Rallylydnad 

Regler för DM i rallylydnad lag  
(reviderade tillfälligt pga covid-19) 

 
Tävlingen är öppen för alla SBK-klubbar anslutna till Skaraborgsdistriktet och arrangeras av 
klubb inom distriktet en helgdag från maj till och med juni alternativt från sista helgen i augusti 
till och med oktober. 
 
Varje lokalklubb får tävla med flera lag. Laget består av tre till fyra ekipage varav de tre bästa 
resultaten räknas. Laget med högst totala poäng vinner Lag DM titeln. 
Under 2020 går det ej att tävla om den individuella DM titeln, dock utses tävlingens 
individuellt bästa ekipage. 
 
Tävlingen är inofficiell och genomförs i två klasser; 
Nybörjarklass där den som startat i fortsättning har hunden okopplad. Avancerad klass för 
ekipage som startat i avancerad klass och mästarklass. 
 
En förare får tävla med flera hundar men ej i samma lag. Tävlingen döms av auktoriserad 
rallylydnadsdomare. 
Det åligger hundägarna som tävlar, att ansvara för enskilt SBK medlemskap i Skaraborg och 
att hundarna är vaccinerade. Det åligger även klubben som laget tävlar för, att de är 
medlemmar i klubben. 
Startavgiften för ett lag (tre – fyra deltagare) är en officiell startavgift. 
Varje enskild deltagare betalar en startavgift som är 70 % av en officiell startavgift. 
 
Segrande lag erhåller ett graverat vandringspris. 
Segrande lags klubb ombesörjer och bekostar gravering med årtal och klubbnamn. Klubb som 
erhållet tre inteckningar i rad eller för femte gången, erövrar vandringspriset för alltid. 
 
Dagens individuellt bästa ekipage erhåller pris. 
 
Om totalpoängen för två eller flera lag blir lika, segrar det lag som domaren utser på grundval 
av vilka fel som gjorts – avdrag för nybörjarklass skyltar beaktas i första hand. Detta gäller 
även vid uttag av enskild förstapristagare. 
Om två eller flera har maxpoäng gås en mindre bana om till dess en vinnare kan utses. 

Lottning 
Arrangerande klubb ska följa SBK:s riktlinjer för covid-19 och kan behöva begränsa antalet 
tävlande genom lottning. 
  



Lottning kommer ske enligt följande: 
1. I första hand lottas det så att endast ett lag från varje klubb får delta. Det är inte en 

garanti att alla klubbar får delta om det är många klubbar i distriktet som anmäler lag. 
2. I andra hand lottas det så att två lag från några eller alla klubbar får delta. 
3. I tredje hand lottas det så att tre lag från några eller alla klubbar får delta. 
4. Osv. 

 
Arrangerande klubb lottar vilka av de anmälda lagen som får delta. Deltagande klubbar kan 
inte rangordna lagen i prioritetsordning.  

Arrangerande klubb ska 
 Ta kontakt med distriktets tävlingssektor för att i samråd fastställa dag för tävlingen så 

man inte krockar med andra liknade tävlingar. 
 Boka domare och funktionärer i god tid Inbjuda distriktets alla klubbar till tävlingen. 
 Anskaffa pris till lag två och tre (beakta att det kan vara flera andra eller 

tredjepristagare) samt valfritt antal individuella priser. 
 Snarast efter tävlingen redovisa resultatlistan till distriktet. 

Distriktet ska 
 Bekosta och anskaffa ett vandringspris (större pokal) graverat med SBK SKARABORG 

VANDRINGSPRIS LAG DM RALLYLYDNAD och för var tävling miniatyrpriser till 
lagmedlemmarna. 

 För var tävling bekosta och anskaffa en pokal graverad med 1:a pris DM 
RALLYLYDNAD SBK SKARABORG och årtal, till den enskilda vinnaren.  
(Gäller ej 2020 pga covid-19.) 

 Redovisa vinnarna från tävlingen på distriktets hemsida/publikationer samt i 
verksamhetsberättelsen för året. 

 
 
 
Ang. domare: 
Kan endast i undantagsfall – om t.ex. domare insjuknar strax innan tävlingen, utgöras av en ej auktoriserad 
rallylydnadsdomare – men bör då vara person kunnig inom rallylydnad som inom de senaste två åren själv tävlat i 
mästarklass. Detta tillägg då det kan vara svårt att få tag i ledig rallylydnadsdomare inom kort tid. 
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