Sunne Brukshundklubb
bjuder in till

Distriktsmästerskap i rallylydnad
för Värmland-Dals SBK-distrikt
Datum: söndag 30 september 2018
Plats: Sunne Brukshundklubb
Domare: Chatrine Strandli
Anmälan: Senast 9 september via SBK Tävling: http://sbktavling.se/competitions/27444
Distriktsmästerskapet genomförs som en öppenklass, med en bana bestående av 15 av de 40
skyltar som finns angivna i bilaga 1. Föraren får välja om hunden ska vara kopplad eller lös.
Deltagande ekipage ska vara medlem i och tävla för en av brukshundklubbarna i VärmlandDals distrikt. Varje förare får endast tävla med en hund.
Maximalt antal ekipage är 50 stycken. För att DM ska kunna anordnas måste minst 6 ekipage
vara anmälda vid anmälningstidens utgång.
Distriktsmästerskap för lag genomförs vid samma tävling.
Varje lag består av 3 till 5 ekipage, varav de 3 bästa resultaten räknas. Lagmedlemmarna ska
vara medlemmar i och tävla för samma brukshundklubb i distriktet. Varje klubb har rätt att
anmäla 8 ekipage till ett lag, varav 3 anges som reserver. Reserver får endast delta om
ordinarie anmält ekipage inte deltar.
En lokalklubb får anmäla flera lag, men maximalt antal lag på DM är 20 stycken. I första hand
kommer ett lag från varje lokalklubb att prioriteras. Om antalet lag överskrider 20 stycken
sker lottning mellan vilka 2:a respektive 3:e lag som får delta.
För att DM lag ska kunna anordnas så måste minst 3 lag vara anmälda vid anmälningstidens
utgång.
Avgiften för lag är 50 kr per lag som betalas på plats på tävlingsdagen. Lag föranmäls till
Anna Åström på e-post anna@fantasium.se senast 9 september.
För frågor om tävlingen, kontakta Anna Åström på e-post anna@fantasium.se eller med
samtal eller sms till nummer 070-492 64 92.

Bilaga 1 - DM-skyltar
Nybörjarklass: 102 till och med 133, förutom 109, 110, 118, 123, 124 och 125
Fortsättningsklass: 215, 217, 219 och 220
Avancerad klass: 305, 308, 311, 312, 314, 315 och 316
Mästarklass: 407, 410 och 414

