
 

Distriktsmästerskap Rallylydnad 
 
NYA STATUTER FRÅN OCH MED 2022 
 
Distriktsmästerskap i Stockholm genomförs på en officiell tävling i Mästarklass. 
Distriktsmästare blir den med högst poäng bland de ekipage som tävlar för en Brukshundklubb 
i Stockholmsdistriktet. Mästaren får sitt namn på ett vandringspris att förfoga över till nästa 
DM, samt vinner ett individuellt pris. 
 

Regler för Mästerskapet  
• Tävling för DM ska genomföras på en SBK godkänd officiell tävling. 

• För att få delta ska tävlingsekipaget ha uppnått mästarklass. 

• Vinnare och titeln Distriktsmästare tilldelas den deltagare som fått högst poäng och tävlar 
för en brukshundklubb i Stockholmsdistriktet. 

• Om 1: a platsen delas av flera deltagare med samma poäng ska en kortare utslagstävling 
genomföras. 

• Anmälan till tävlingen ska ske via SBK tävling. 

• Antalet deltagare till Mästerskapet ska begränsas till 50 ekipage. 

 

Utmärkelser 
Vinnande ekipage ska erhålla en DM-rosett, ett personligt pris (t.ex. pokal/ medalj/ tränings-
redskap) samt rätt att förfoga över vandringspriset som ska bestå av en pokal samt ett 
fotoalbum. 
 

• Vandringspokalen 
o Den regerande Distriktsmästarens hemmaklubb ska ansvara för att vinnarekipagets 

namn graveras på angivet ställe på pokalen. 
o Den regerande Distriktsmästaren ansvarar för att hålla pokalen i vårdat skick. 

 

• Fotoalbumet 
o Arrangör för årets DM ska fylla i följande uppgifter i albumet: Plats, arrangör, datum, 

            domare, hundens namn, hundens födelsedatum, hundras, ägare/förare samt DM  
            poäng. 

o Vinnaren förfogar över ett uppslag (2 sidor) i albumet där ett foto på ekipaget kan 
placeras. Övrigt utrymme på uppslaget kan fritt utnyttjas för egen text och bilder. 
 

Den regerande Distriktsmästaren, i andra hand vinnarens klubb, ansvarar för att överlämna 
priserna till nästa års DM-arrangör. Det ska ske senast 2 veckor innan nästkommande DM 
(info om datum finns i SBK Tävling). 
 

Mästerskapets genomförande 
• Endast brukshundklubbarna i distriktet har rätt att arrangera ett DM 

• Arrangören av DM ska utses av distriktet i samråd med klubbarna 

• Vid behov kan ett flertal av distriktets klubbar bidra med funktionärer till arrangemanget. 
Detta för att det ska vara möjligt för alla klubbar att vara arrangör. 



 

• Domare bör om möjligt komma från annat distrikt. 

• Tävlingsplanen ska ha plats för publik. 

• Om ingen klubb i distriktet åtar sig att arrangera DM ställs arrangemanget in det året. 

 

Revidering av statuterna 
Dessa statuter för Distriktsmästerskap i rallylydnad är reviderade per 2022-08-01. Ändringen 
av statuterna genomförs bland annat för att tydliggöra att endast medlemmar i distriktets 
brukshundklubbar får delta i DM. 
 
 

 


