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Anvisningar rallylydnad
Dessa anvisningar är ett komplement till reglerna för rallylydnad och kan uppdateras löpande.
Därför ska anvisningarna följas i samma utsträckning som ”Regler för rallylydnad”.

Ansökan om och redovisning av tävling
Ansökan

Ansökan om tävling i rallylydnad görs direkt i SBK Tävling. Förbundskansliet granskar
ansökningarna där och godkänner. Ingen granskning behöver göras av distrikten.
Tävlingar 1 januari – 31 december
För att underlätta planering för arrangörer och tävlande önskar vi helst att alla tävlingar 1 januari
– 31 december ansöks senast 15 september året innan.
Absoluta ansökningstider*
Tävlingar 1 januari – 30 juni ska vara ansökta senast 15 september året innan.
Tävlingar 1 juli – 31 december ska vara ansökta senast 15 mars samma år.
* Tävlingar som ansöks utanför de ordinarie ansökningsperioderna måste godkännas av SBK:s
kansli, prov- och tävlingsavdelningen. Gäller tävlingar i alla klasser. Följande faktorer påverkar ett
godkännande:
Om det finns en godkänd tävling i närheten så har den företräde.
Närliggande klubb får uttala sig och godkänna eller säga nej till tävlingen.
Anmälningstiden skall vara minimum 21 dagar före tävlingsdagen.
Resultatredovisning

Tävlingssekreteraren hanterar resultatredovisningen i SBK Tävling och resultatlistan
ska uppta samtliga i provet deltagande hundar.
Arrangören avgör själv vilka priser (rosetter m m) som ska förekomma.
Med hänsyn till att domarprotokollen kan behövas vid kontroll av en felaktig eller ofullständig
resultatlista, rekommenderas arkivering av dessa under två år hos arrangören.
Resultat erhållna i officiell klass registreras hos SKK. Endast registrerad hund kan tilldelas
championat.
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Anmälan och avgifter
Anmälan till tävling

Anmälningsavgiften fastställs av SBK och finns att hitta på SBK hemsida.
Anmälan och betalning skall vara arrangören tillhanda senast 3 veckor före tävlingen. Om korrekt
anmälan inte gjorts och fullständig anmälningsavgift inte betalats inom föreskriven tid har
arrangören rätt att avvisa anmälan. Arrangören har rätt att godkänna efteranmälningar.
Den som anmäler sig till tävling skall ha tagit del av gällande tävlingsbestämmelser.
Från och med 2019-01-01 startar alla utländska ekipage i den klass som motsvarar den klass
ekipaget tävlar i hemlandet.
Anmälan till tävling görs i SBK Tävling http://sbktavling.se/
Där skapar den som önskar tävla med hund i rallylydnad sig ett eget konto.
Se film på hur detta ska göras:
SBK Tävling - Skapa konto
http://www.youtube.com/watch?v=Wrr1eTng6MA

Se film på hur man anmäler till tävling i systemet SBK Tävling:
SBK Tävling – Anmäl till tävling
http://www.youtube.com/watch?v=pqtE9HBC_Uw

Betalsätt

Efter anmälan via SBK Tävling ska man som tävlande betala sin startavgift genom girobetalning
och betala manuellt utanför SBK Tävling. I framtiden kommer även direktbetalning med kort via
SBK Tävling att fungera, då kommer arrangör av officiell tävling att erbjuda båda betalsätten
(kortbetalning och giro).

Vid anmälan till SM

Anmälan och betalning (endast Dibs-betalning) sker via SBK Tävling.
Väl inne i SBK Tävling sök efter t ex SM 20XX för att där göra er anmälan till SM.
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Begränsning av startantal

Arrangör har rätt att begränsa antalet deltagare i en klass. Eventuell lottning skall ske slumpvis
bland alla korrekta anmälningar. Att låta någon grupp (ras- eller klubbtillhörighet) eller enskild
person få fördelar vid bortlottning är ej tillåtet. Det är heller inte tillåtet att byta plats på hundar
om förare har anmält fler än en hund, varav en har blivit reserv.
Man kan välja att lotta reserver eller välja att lotta bort ekipage helt. Om ett ekipage lottats som
reserv kan föraren välja att få tillbaka sin startavgift och då förlora sin reservplats. Detta kan
göras fram till 2 dagar innan tävlingsdagen. Om reserven meddelats plats mindre än 2 dagar innan
tävlingsdag, kan denne välja att starta, eller få tillbaka startavgiften. Samtliga reserver som inte
kunnat starta ska få tillbaka sin startavgift.
Ekipage som fått en ordinarie plats kan stryka sig oavsett anledning och få startavgiften
återbetald. Detta förutsatt att det finns en reservlista och att strykningen görs senast en vecka
innan tävlingsdagen. Om inga reserver finns kvar har ekipaget inte rätt att få pengarna tillbaka,
utan då är det upp till arrangören att besluta om eventuell återbetalning.
Om ekipage lottas bort, får ekipaget tillbaka anmälningsavgiften i samband med bortlottningen.
Samtliga reserver eller bortlottade ekipage ska meddelas detta senast två veckor före
tävlingsdagen. Meddelande ska ske direkt efter lottning via mail, sms eller liknande.
Den tävlande ska på begäran kunna uppvisa registreringsbevis/tävlingslicens, vaccinationsintyg
och ett giltigt medlemskort.
Återbetalning av anmälningsavgift

Anmälningsavgiften skall återbetalas:
a) för hund som före tävlingen insjuknar, skadas eller avlider, vilket skall kunna styrkas av
veterinärintyg.
b) för hund som på tävlingsdagen, före hundens första start, är uppenbart skadad, vilket skall
kunna styrkas av intyg från tävlingsledaren, tävlingssekreteraren eller domaren.
c) för hund vars förare är sjuk, vilket skall kunna styrkas av läkarintyg.
d) för hund som är korrekt anmäld men inte kunnat beredas plats på grund av att arrangören
begränsat deltagarantalet.
e) om den tävlande stryker sig innan anmälningstiden gått ut.
f) vid risk för jäv (se SBK:s etiska policy för prov och tävlingar inom
Svenska Brukshundklubben).
g) för hund som löper om föraren väljer att avstå tävlan (kan styrkas av
styrelseledamot inom SKK-organisationen)
h) för tävlande som stryker sig senast en vecka före tävlingsdag om det finns
reserver att tillgå (se ovan om begränsning av startantal)
i) för tävlande som avstår reservplats (se ovan om begränsning av startantal)
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Intyg skall vara arrangören tillhanda senast fem dagar efter tävlingsdatum.
Vid återbetalning av anmälningsavgift har arrangören rätt att göra avdrag för de faktiska
kostnaderna för återbetalningen. Om återbetalning görs via SBK Tävling tas ingen avgift ut. För
återbetalning direkt till bankkonto är riktlinjen 20 kr/förare som administrativ avgift.

Publicering av domare i SBK tävling
Domare ska alltid publiceras i SBK tävling innan anmälningstiden för tävlingen går ut. Detta
gäller för tävlingar från 2019-08-01.

PM
PM ska endast finnas i SBK Tävling, PM ska alltså inte e-postas ut till de tävlande. Men för att
undvika en jävsituation ska PM + deltagarlista, där även de anonyma ekipagen ska finnas med, epostas till domare enligt sportens bestämmelser gällande tid för utsändande av PM.
Helt bortlottade ekipage ska få meddelande om detta via e-post.

Vid anmälan på tävlingsplatsen
Det är godkänt att visa upp vaccinationsbevis digitalt vid tävlingar. Detta under förutsättning att
ID-nummer och hundens namn framgår, så att det tydligt kan avläsas att det är rätt hunds
vaccination.
Det är även tillåtet att visa upp medlemskort digitalt.

Ställa in tävlingar
Tävlingar med färre än sex anmälningar vid anmälningstiden utgång får ställas in.
Distriktets tävlingskommitté eller rallylydnadskommitté skall kontaktas om det blir aktuellt att
ställa in en tävling. Distriktet meddelar SBKs prov- och tävlingsavdelning när en tävling skall
ställas in. Eventuella påföljder för arrangören beslutas av distriktet

Tävlande med särskilda behov
Om man har särskilda behov av varaktig karaktär och vill tävla rallylydnad, skickar man sitt
läkarintyg samt vilka speciella behov man har till Brukshundklubbens kansli. En dispens kommer
därefter att utfärdas till den tävlande. Denna dispens ska man alltid ha med sig vid tävling.
I samband med anmälan, eller senast sista anmälningsdag, meddelar man arrangören att man har
en dispens. Detta för att domaren ska vara förberedd och kunna anpassa banan efter dispensen.
Läkarintyg ska aldrig lämnas till arrangören, utan det är dispensen som är utfärdad av Svenska
Brukshundklubben som gäller.
Ansökan

Maila till janna.myhre@brukshundklubben.se
Mailet ska innehålla ditt namn, personnummer, adress, postadress samt vilka anpassningar du
behöver på tävling. Bifoga även ett inscannat eller fotograferat läkarintyg.
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Midjekjol/Belöningsväska
Det är tillåtet att bära midjeväska och belöningskjol på tävling. Däremot är
belöningsfickor/belöningspåsar inte tillåtna.

Uppdateringar i dokumentet
2016-12-09
2017-06-16
2018-03-01
2018-12-13

2019-04-16

Dokumentet publiceras
Information om betalsätt lades in
Förtydligande i texten om bortlottning
Klass för utländska ekipage vid tävlande i Sverige.
Begränsning av startantal.
Riktlinjer för faktiska kostnaderna vid återbetalning.
Förtydligande gällande tävlande med särskilda behov.
Förtydligande gällande belöningskjol inlagt.

2019-06-12

Information om att domare ska läggas ut i SBK Tävling lades till.
Text om SM-formulär togs bort.

2019-06-27

Information om PM lades till.

2019-09-27

Information om vaccinations- och medlemsbevis digitalt lades till.

2020-03-09

Information om betalsätt för tävlingsanmälan uppdaterades.
(Se uppdateringar markerade i gult ovan)
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