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Bestämmelser för SM-kvalificering och SM i rallylydnad 2012 

Beslutade av Svenska Brukshundklubbens ”Rallylydnadsgrupp Tävling” i juni 2011. Utöver 
dessa bestämmelser gäller officiella Bestämmelser för rallylydnad (där t ex löptikar är tillåtna 
redan på vanliga officiella tävlingar).  

SM-kvalificering 

Svenska Mästerskapen i Rallylydnad äger rum 14-16/9 2012 i samband med Tjänstehund-SM 
på Tånga Hed i Västergötland. Uttagningsperioden inleds 1/7 2011 och avslutas 14/7 2012, 
två dagar innan sista anmälningsdag till SM:et. 

De tre bästa officiella resultatpoängen 1 i Mästarklass räknas samman och de 40 bästa poäng-
summorna erbjuds möjlighet att anmäla sig till SM i Rallylydnad.  
[Även endast två resultat kan räknas, men då är chansen att komma med kanske rätt liten] 
Vid delad placering mellan flera ekipage med lika resultat på den sista placering som berättigar 
till SM-kvalificering får samtliga dessa ekipage anmäla sig. Registrering av uttagningsmeriterna 
görs förhoppningsvis direkt med hjälp av SBK Tävling. 

Anmälan och inbjudan till SM 

Anmälan till SM i rallylydnad är öppen för alla hundar som kvalificerat sig enligt ovan under 
uttagningsperioden, dock kan endast svenskägd hund och svensk förare tävla i SM.  

Den tävlande ansvarar själv för anmälan till SM i rallylydnad. Sista anmälningsdag är 16/7 
2012 då även anmälningsavgiften senast ska vara inbetald. Anmälan görs enligt anvisningar 
som kommer att läggas ut på SBKs hemsida. 

SM-tävlingens genomförande  

På lördagen genomförs en kvalificeringstävling med alla de 40 kvalificerade ekipagen. Denna 
tävling sker på en bana i Mästarklass, med två domare som dömer alla deltagare. 
De 20 bästa resultaten sammanlagt går vidare till finaltävlingen på söndagen, under förutsättning 
att ekipaget erhållit minst 70 poäng och ej fått bedömningen ”Underkänd”. 
 

Söndagens final genomförs också på en Mästarklassbana med två domare. Startordningen är 
omvänd mot poängställningen från lördagen, dvs ekipaget med mest poäng startar nu sist. 
 

Förare får bytas ut förutsatt att detta anmäls till arrangören senast före första tävlingsdagens 
första start. Byte av förare tillåts inte mellan kvalificeringstävlingen och finalen. 

SM-domare 

Vid SM tjänstgör två ordinarie domare, en överdomare samt en reservdomare vilka samtliga 
ska vara auktoriserade rallylydnadsdomare. Alla dessa utses av ”Rallylydnadsgrupp tävling” på 
förslag av bl a utsedd SM-general m fl. 

Ordinarie domare ska utforma de banor som ska användas, bedöma ekipagen enligt gällande 
svenska rallylydnadsregler och i övrigt utföra de uppgifter som åligger en domare. 

Överdomaren ska övervaka tävlingarna i syfte att vara ett stöd för den tjänstgörande 
domaren om denne behöver assistans med att tolka regler eller bedöma situationer som 
inträffar under bedömningen, vara behjälplig inför SM vid banutformning och 
regeltolkningar, kontrollera skicket på hindren inför SM samt vara tävlingsledningen 
behjälplig i behandlandet av protester. Överdomaren får inte på eget bevåg förändra ordinarie 
domares bedömning, till exempel lägga till eller dra bort avdrag från något ekipage. 

Reservdomaren ska vara informerad om banutformningar, finnas på plats och vara beredd 
att ersätta ordinarie domare om denne inte kan fullgöra sina uppgifter, exvis vid sjukdom.  

                                                      
1
 förutsatt att ekipaget inte fått bedömningen ”Underkänd”, men oavsett om poängen är minst 70 poäng eller ej 

 


