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SM-bestämmelser 

Rallylydnad 2023   
Bestämmelser för SM-kvalificering och SM i rallylydnad 2023.  Utöver dessa bestämmelser gäller 
officiella regler för rallylydnadstävlingar. 

SM-KVALIFICERING 
Svenska mästerskapen i rallylydnad äger rum 6–9 juli 2023 i Kungsör med Västmanlands distrikt 
som huvudarrangör. Uttagningsperioden inleds 2022-05-09 och avslutas 2023-05-28. 

De sju bästa officiella resultatpoängen i mästarklass, från minst tre olika domare, räknas samman 
och de 130 bästa poängsummorna erbjuds möjlighet att anmäla sig till SM i rallylydnad, varav 
100 säkert får starta. Medan resterande ekipage blir reserver i ordning utifrån poäng.  

Vid lika totalpoäng på sista reservplats, får alla med dessa poäng anmäla sig. För att avgöra på 
vilken reservplats man placeras räknas högsta enstaka resultatpoäng, kan ekipagen inte heller då 
skiljas åt räknas bästa 8:e och eventuellt bästa 9:e, 10:e osv. resultatpoäng under kvalperioden.  

Registrering av uttagningsmeriterna görs direkt med hjälp av SBK Tävling. 

RÄTT ATT DELTAGA PÅ SVENSKA MÄSTERSKAP 
1. Hunden måste till minst 50% ägas av person som är svensk medborgare eller har varit 
folkbokförd i Sverige i minst 12 månader före tävlingens start, alternativt till minst 50% ägas av 
svensk myndighet, organisation eller företag med säte i Sverige. 

2. Hunden ska vara registrerad i SKK minst 6 månader före tävlingens start med 
registreringsnummer eller giltigt tävlingslicensnummer. 

3. Hundens förare måste vara svensk medborgare eller ha varit folkbokförd i Sverige i minst 12 
månader före tävlingens start. 

4. Föraren får delta med en eller flera hundar 

ANMÄLAN OCH INBJUDAN TILL SM 
Anmälan till SM i rallylydnad är öppen för alla svenskägda hundar med svenska förare som 
kvalificerat sig (som ordinarie eller reserv) enligt ovan. Deltagare ska vara medlem i klubb inom    
SKK-organisationen.  Det är endast förare som erhållit kvalpoängen tillsammans med hunden som 
får anmäla sig och starta med hunden.  
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Undantag gäller vid akut sjukdom, läkarintyg krävs. Detta ska anmälas till SM-arrangören senast 
före tävlingsdagens första start. Byte av förare tillåts inte mellan kvalificeringstävlingen och 
finalen. 

Senaste svenska mästaren och vinnaren i mästarklass från senaste ungdoms-SM är 
direktkvalificerade. 

Den tävlande ansvarar själv för att anmäla sig till SM i rallylydnad. Sista anmälningsdag är  
2023-06-06 då även anmälningsavgiften ska vara arrangören tillhanda. Anmälan till SM görs i 
SBK tävling. 

Enligt beslut från arrangören tillåts inte förare att starta i både SM lydnad och SM rallylydnad. 

SM-TÄVLINGENS GENOMFÖRANDE 
Tävlingen inleds torsdagen den 6 juli med obligatorisk veterinärbesiktning för samtliga hundar 
samt lottning. De tävlande lottas till två grupper: startnummer 1–51 blå grupp, startnummer 52–
102 gul grupp. 

Kvalificeringsrundor 

Alla tävlanden går två mästarklassbanor, en på fredagen och en på lördagen. Två domare dömer 
på varje bana, oberoende av varandra 51 ekipage var, per dag. Poängen från samtliga fyra domare 
summeras och de 30 ekipage som har högst poäng möts i finalen. Om fler ekipage kommer på plats 
30 får samtliga med den placeringen starta i finalen. 

Final 

Finalen genomförs på en mästarklassbana där samtliga fyra domare oberoende av varandra dömer 
samtliga ekipage. 

De tävlande tar med sig sina kvalpoäng till finalen.  

Startordningen anpassas så att den med lägst poäng startar först och den med högst poäng från 
kvalet startar sist. Vid lika poäng sker lottning mellan startplatserna. 

Vinnare 

Vinnare är det ekipage som erhållit högst sammanlagd poäng totalt under mästerskapet. Vid lika 
placering på 1: a, 2: a eller 3:e plats går placeringen till den som har högst poäng i finalen. 

Går det fortfarande inte att särskilja går ekipagen en utslagsbana.  

Banskisser; kval, final och utslagsbana  

Banskisserna får inte publiceras innan själva tävlingsdagen. Utslagsbanan ska finnas tillgänglig i 
förseglat kuvert hos överdomaren. 
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SM-DOMARE 
Vid SM tjänstgör fyra ordinarie domare, en överdomare samt en reservdomare, vilka ska vara 
auktoriserade rallylydnadsdomare. Samtliga utses av SBK:s utskottsgrupp för rallylydnad. 

Ordinarie domare 

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. De ordinarie 
domare delas upp i team A och team B. 

Team A dömer den blå gruppen på fredagen och den gula gruppen på lördagen. 

Team B dömer den gula gruppen på fredagen och den blå gruppen på lördagen. 

I finalen dömer samtliga fyra domare alla ekipagen samtidigt. 

Överdomare 

Överdomaren ska leda och vara med i domarnas förberedelser.  Vara behjälplig inför SM med 
banutformning och regeltolkningar.  Ha en dialog med arrangörens tävlingsledare för 
rallylydnaden.  

Vara stöd för de tjänstgörande domarna under SM:et, övervaka tävlingarna och vara behjälplig 
med regeltolkningar eller bedöma situationer som inträffar under tävlingen. Vara 
tävlingsledningen behjälplig med behandling av protester. 

Överdomaren får inte på eget bevåg förändra ordinarie domares bedömning, till exempel lägga till 
eller dra bort avdrag från något ekipage. 

Reservdomare 

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

TÄVLINGSSEKRETERARE OCH SKRIVARE 
Det ska finnas minst 2 st erfarna auktoriserade tävlingssekreterare i sekretariatet. Samt att det 
ska vara 4 st erfarna auktoriserade skrivare som tjänstgör vid varsin domare. Kan också vara bra 
att ha någon sekreterare och skrivare i reserv ifall ordinarie inte kan fullgöra sina uppgifter, 
exempelvis vid sjukdom. 

 


