
Inbjudan
till Lag-SM Online i rallylydnad 

lördagen den 12 september 2020
************** 

OBS!  LÄS INBJUDAN NOGA INNAN ANMÄLAN!

Laguppställning
• Laget ska bestå av 3-4 ekipage.
• Samtliga förare ska vara medlem i  
 SKK-organisationen.  
• Lag kan bestå av olika klubbtillhörigheter.
• Senast vid anmälningstidens utgång ska  
	 hund	ha	startat	på	en	officiell	tävling.
• En förare får starta med maximalt två  
 hundar i samma lag.

Banans utformning
• Alla skyltar från nybörjarklass, fortsättnings-  
	 klass	och	avancerad	klass	kan	användas.
• I klassen ska minst tre skyltar från varje   
	 ovanstående	klass	finnas	med.
• Banan ska innehålla 20 moment.
• Hunden ska genomföra banan utan koppel.
• Ett hindermoment ska ingå.
• Högerhandling får inte användas på mer än 
	 50%	av	sträckorna	på	banan.	Där	räknas		 	
	 även	sträckan	mellan	banmarkering	till	start			
	 och	från	mål.

Återbetalning
• Sker enligt SBKs anvisningar.
• För lag där hundar har giltiga skäl enligt  
 reglerna för återbetalning.
•	 Där	hundar	inte	längre	kan	utgöra	ett	lag,	 
 det vill säga är färre än tre, återbetalas  
 startavgiften för samtliga anmälda i laget.

Tävlingsupplägg
• Alla hundar (3-4 st) anmäls separat på  
 SBK tävling. Avgiften är 150 kr/hund.
•	 Anmälan	görs	via	SBK-tävling	och	ska	vara	gjord		
 senast 21 augusti för att räknas som komplett.  
• Anmälningsavgiften betalas med kort eller  
	 Swish	och	ska	vara	klubben	tillhanda	senast	på		
 anmälningsdagen.
 
• Laganmälan med information om lagnamn,  
	 förare	och	hundar	(tilltalsnamn	räcker)	samt		
 kopia på ev dispens ska mailas senast 21 augusti  
 till rallylydnad@vasbybrukshundklubb.se
•	 Vid	fler	än	50	anmälda	lag	sker	bortlottning	 
 enligt SBKs anvisningar. 
• Samtliga bortlottade lag kommer att meddelas  
	 senast	två	veckor	innan	tävlingsdagen.

•	 Senast	en	vecka	innan	tävlingsdagen	läggs	 
 komplett laguppställning ut tillsammans med  
 PM på SBK-tävling.
• Tävlingen avgörs på 1 bana. 
• Fyra auktoriserade domare kommer att döma  
 var sitt ekipage ur laget. Ekipagen kommer att  
 lottas till olika domare. 

• Lagets resultat utgörs av de tre bästa hundarnas  
 sammanlagda resultat dvs resultat nr fyra  
 räknas inte med.
•	 Strykning	och	byte	av	hund	i	laget	eller	kom- 
 plettering med en fjärde hund i ett lag som är  
 anmält med 3 ekipage kan göras fram till dagen  
 före tävlingsdagen.
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Så här går tävlingen till
Ban-	och	byggskiss	läggs	ut	i	facebookgruppen	
fredag	11	september	tidigast	kl	22.00	och	senast	 
midnatt.	Vid	samma	tidpunkt	läggs	även	film	ut	 
på banvandringen.

Alla	deltagare	i	laget	ska	filmas	i en enda sekvens 
dvs helt utan klipp. Förekommer klipp så diskvali-
feceras	laget.	Filmen	ska	filmas	i	liggande	format.	
Då	filmen	kommer	att	bli	lång	så	måste	den	laddas	
upp	på	youtube.com	(skaffa	ett	konto	om	du	inte	
har	det).	Kopiera	länken	från	youtube.com	och	
lägg den som en kommentar i inlägget ”Filmer” 
i	facebookgruppen.	Ange	även	lagets	namn	och	
startnummer.

Senast	lördag	12	september	kl	22.00	ska	filmen	
vara	uppladdad	och	länken	finnas	i	”Filmer”.	Så	
se till att utföra tävlingen i god tid samt ha bra 
uppkoppling.	Ej	uppladdad	film	inom	tidsramen	
innebär	att	laget	blir	diskvaliferat.	Domarna	kom-
mer	att	döma	tävlingsmässigt	och	endast	titta	på	
filmen	en	gång.	Domarna	och	skrivarna	kan	börja	
döma/skriva	så	fort	filmer	laddas	upp.

Tänk	på	att	inte	ha	godis,	leksak	och	koppel	synligt	
när ni går banan. Att se om någon går med godis 
i handen kan vara svårt så öppna gärna handen/
händerna någon gång under banan eller innan start 
så att domarna ser att ni inte fuskar.

Zooma gärna in så att ekipaget syns tydligt, men 
zooma	inte	in	och	ut	hela	tiden	då	filmen	kan	bli	
svår att se. Försök att hålla kameran stadigt. Tänk 
på	att	bygga	upp	banan	så	att	den	som	filmar	inte	
får solen i kameran.

• Laget med de tre bästa sammanlagda  
 poängsummorna vinner.
•	 Hamnar	flera	lag	på	samma	poängsumma	 
	 vinner	det	lag	med	lägst	placeringspoäng.	 
	 Då	plussas	placeringarna	på	de	3	bästa	ekipagen		
	 i	laget	ihop	ex.	placering	1+1+3=5	är	då	 
	 placeringspoängen.	
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KOMPLETT ANMÄLAN SKA VARA GJORD SENAST 21  AUGUSTI .
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• Går det inte att skilja lagen åt ändå summeras  
	 hela	lagets	poäng	och	delas	på	antalet	ekipage	 
 i laget. Snittet blir resultatet för laget, högst  
 snittpoäng vinner. 
• Går det inte att skilja ändå kommer alla  
 domarna att döma hela lagen igen som  
 behöver skiljas åt. Sedan summeras poäng- 
	 summorna	för	varje	ekipage	och	delas	på		 	
 antalet domare. För att få en ny poäng- 
 summa från de 3 bästa ekipagen i laget.   
 Högst poängsumma vinner. 
• Under extra bedömningen ska domarna ha   
 rankat lagen. Rankingen ska spegla lagets   
 helhet i konkurrensen gällande glädje, sam-  
	 arbete	och	kommunikation	på	banan.	Där 
 ska lagen skiljas i helhetsavdrag i fall att det 
 inte går att skilja de åt på punkten ovan. 

Resultatlista	kommer	att	publiceras	senast	kl	18	
söndag	kväll	i	facebookgruppen	och	evenemangs-
sidan	Lag-SM	Online	Rally	2020,	facebooksidan	
Rallylydnad	samt	på	Väsby	BKs	hemsida.	Därefter	
kommer	protokollen	att	skickas	ut	via	mail	vilket	
kan ta några dagar beroende på antal startande.



Domare
Dagens	auktoriserade	domare	är:	 
•	Katarina	Strömberg	(Stockholm) 
• Anna Krüger (Västra distriktet) 
• Petra Nilsson (Skåne distriktet) 
• Sandra Engström (Övre Norrland). 

Pristagare
Prispallen	består	av	6	lag.	Dessa	kommer	att	
presenteras enligt punkt 7 samt att kontaktas 
via	mail.	En	fin	SM-box	fylld	med	priser	från	våra	
sponsorer	samt	en	megastor	SM-rosett	skickas	
ut snarast efter att tävlingen är avslutad. Vi sam-
distribuerar gärna prisboxarna. Bor pristagarna  
i	närheten	av	Väsby	BK	kan	vi	ev	stämma	träff	
för avhämtning.

Frågor
Maila rallylydnad@vasbybrukshundklubb.se  
På tävlingsdagen kontakta tävlingssekretare 
Evelyn Kyrk på 073-694 60 73.

Facebookevenemanget  
& Facebookgruppen
”Lag-SM Online Rally 2020”
Vi	skapar	ett	evenemang	och	en	privat	facebook-
grupp ”Lag-SM Online Rally 2020”. När anmälan 
är	stängd	och	lottning	gjord,	ca	två	veckor	innan	
tävlingsdagen,	släpper	vi	in	de	tävlande	i	facebook-
gruppen	som	kommer	att	innehålla	följande:
 
• Startlista
•	 Ban-	och	byggskiss
• Banvandring
• Filmer för bedömning
• Resultatlista
 
På evenemangssidan kommer nedan trådar  
&	inlägg	att	finnas	(viktigt	är	att	ingen	lägger	inlägg	
och	kommentarer	utanför	dessa	trådar):	
 
• Välkommen
• Presentation av domare
• Sponsorer
• Resultatlista
• Information
• Bildgalleri

VÄLKOMMEN TILL  EN FANTASTISK DAG.  LYCKA TILL!
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