
 

 

Blekingedistriktet inbjuder till  

SM i Rallylydnad  

 

SM inleds torsdagen den 23 augusti med anmälan, lottning och 

veterinärbesiktning. 

Kvalomgång med 57 hundar fredagen den 24 augusti. 

 Final med 20 hundar lördagen den 24 augusti 

Plats 

 Ronneby brunnspark  

All inforation om tävlingen hittar du på 

http://sm2018.se/tavlingar/rallylydnad/ 

Övrig info om SM2018 hittar du på 

 http://sm2018.se/ 

Anmälan sker via SBK tävling 
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Bilaga till Rallylydnads SM2018 och jubileumschansen 

Anvisningar för anmälan till SM och jubileumschansen 
 
Kvallistan 

Ekipagens sju bästa officiella resultatpoäng i mästarklass, under kvalperioden, från minst tre olika domare, räknas 

samman och de 50 ekipagen med högst totalpoäng får säkert får starta i SM, medan plats 51-100 blir reserver i 

ordning utifrån poäng. Vid lika totalpoäng räknas högsta enstaka resultatpoäng, kan ekipagen inte heller då skiljas åt 

räknas bästa 8:e och eventuellt bästa 9:e resultatpoäng under kvalperioden.  

 

Anmälan 

Plats nr 1-50, vinnaren av ungdoms SM och vinnaren av förra årets SM är direktkvalificerade till SM 2018 och anmäler 

sig till SM och betalar hela deltagaravgiften på 600kr direkt via SBK-tävling.  

 

Plats 51-100 på kvallistan är reserver till SM och får plats i turordning enligt placering på kvallistan.  

Reserverna är välkomna att delta i jubileumschansen och där tävla om en av fem extra platser till SM. Man anmäler sig 

då till Jubileumschansen och betalar 300 kr i deltagaravgift i samband med anmälan. Man behåller hela tiden sin 

reservplats enligt kvallistan, och kallas in som reserv till SM om någon plats blir ledig. Då deltagaravgiften i SM är 600 

kr, betalar de som tar sig vidare till SM, som reserv eller genom att vinna en av de fem platserna i jubileumschansen, 

betala 300kr till.  För att få starta i kvalet ska betalningen vara gjord senast vid lottningen till kvalet. Betalning görs via 

bg 752-4366 fram till den 21/8, och därefter vår servering i parken. Här kan man betala med kort, swish eller kontant. 

När man betalar där får man ett kvitto, som ska visas vid lottningen till kvalet. 

 

Reserver (plats 51-100) som vill behålla sin reservplats men inte starta i jubileumschansen anmäler sig till SM och 

betalar 600kr. Dessa återbetalas om man inte kommer med. 

 

 

 

 


