
 

                                                          Regler för distriktsmästerskap 

i rallylydnad giltig från och med 20200305 

Allmänt 

DM är öppet för de ekipage som tävlar i mästarklass, tävlar för och är medlem i någon av  

SBK Hallandsdistriktets klubbar.  

DM arrangeras som en inofficiell tävling och ska arrangeras någon gång under perioden  

1/7 – 31/12. Ej läggas ut på SBK Tävling.  

Väljer arrangören att ordna tävlingen inomhus, står arrangören för de kostnader det medför. 

DM arrangeras i denna ordning 

Halmstad, Falkenberg, Varberg, Oskarström, Laholm och Ullared.  

Kan någon klubb inte arrangera DM ska det meddelas D-prov/tävling senast 31/12 året 

innan.  

Regler 

Enligt officiella regler.  

Är det flera som har lika poäng på första platsen. Blir det en utslagsbana på max 15 skyltar 

(max 1 hopp). Denna utslagsbana har domaren och den är hemlig. 

Arrangör 

Den arrangerade klubben meddelar D-prov/tävling senast 31/3, när de ska arrangera DM.  

Inbjudan skickas ut till distriktets klubbar senast 3 månader innan tävlingen.  Arrangören 

bestämmer själv vad som ska stå i Inbjudan och hur de vill ta emot anmälan och 

anmälningsavgift.  

PM skickas ut senast 14 dagar innan tävlingen. I PM ska stå vilka som anmält sig. Inga 

efteranmälningar tages emot efter det att PM skickats ut.  

Arrangören ordnar själva funktionärer. 

D-prov/tävling 

Ordnar domare efter det att arrangören meddelat när det ska arrangera tävlingen. Så fort 

domare är klart, ska det meddelas arrangören. 

Ekonomi. 

Anmälningsavgiften samma som vid officiell tävling, den tillfaller arrangören. 

Arvode och körersättning betalas av arrangören (samma som vid officiell tävling). 

Priser: 

Medaljer och vandringspris bekostas av Distriktet.  

Övriga priser bekostas och fixas av arrangören. (ex. plockpriser) 



 

Statuter 

för 

vandringspris till bästa ekipage i rallylydnad 

vid distriktsmästerskap i Hallandsdistriktet 

 

Vandringspriset har instiftats av SBK Hallands distrikts styrelse 

Vandringspriset delas ut till bästa ekipage i Mästarklass 

Priset ska graveras med förarens namn, hundens namn och årtal 

Graveringen ombesörjes av vinnande förare, men Hallandsdistriktet  

står för kostnaden. 

Vandringspriset delas ut vid prisutdelningen för distriktsmästerskapet 

Vinnande förare ansvarar för priset och ska se till att det finns på plats under 

pågående distriktsmästerskap 

Vandringspriset erövras för alltid av det ekipage som först erhåller 3 inteckningar 

med samma hund. 

Resultaten ska dokumenteras med förarens namn, hundens namn, 

klubbtillhörighet, årtal samt, poäng. 

Ändringar av dessa statuter ska godkännas av SBK Hallands distrikstyrelse. 

 

 

 


