
 

 
 

 

 

 

Välkomna till  
Skaraborgsdistriktets DM i Rallylydnad Lag 

som genomförs på Billinge BK 
 

Lördagen den 5 september 2020 

 
I år 2020 genomförs DM i Ral lylydnad med reviderade regler på grund av covid-19. 

Enbart DM i Ral lylydnad Lag kommer genomföras på grund av att antalet ekipage 
måste begränsas och därför utgår den inviduella DM utmärkelsen i  år.   

Varje lag ska bestå av 3 deltagare och samtliga resultat kommer att räknas samman. Det lag 
med lägsta poängavdrag vinner. Alla klubbar är garanterade att kunna delta med minst ett 
lag.  

Klubbarna kan anmäla flera lag, men bortlottning kan komma att ske. Vid anmälan av fler än 
ett lag bör lagen rangordnas i prioritetsordning. Saknas prioritetsordning kommer lottning 
ske bland lagen från den klubben. 

Dagens bästa ekipage kommer att utses och erhålla ett pris. 

Tävlingen är inofficiell och genomförs i två klasser: 

Nybörjarklass: för de som aldrig tävlat och för de som tävlar i nybörjarklass eller 
fortsättningsklass, men inte startat avancerad klass. 

För ekipage som tävlat i fortsättningsklass gäller okopplad hund.  

Avancerad klass: för ekipage som tävlat avancerad klass eller mästarklass.  

Anmälan 

Anmälan görs via formuläret på www.billingebk.se senast söndagen den 30 augusti. 

Vid anmälan ska följande anges: 

• Lagets namn 

• Klubbtillhörighet 

• Prioritetsordning 



• Förarnas namn 

• Mobilnummer 

• E-postadress 

• Hundarnas tilltalsnamn 

• Ras 

• Vilken klass ekipaget ska tävla i 

Har du problem med anmälan går det bra att kontakta Susanna, tfn 070-532 76 07, 
ordf@billingebk.se 

Kostnad och betalning 

Kostnaden är 450 kr/lag.  

Betalningen skall vara Billinge BK tillhanda senast 1 september via Swish 123 478 34 78 
eller BG 383-8174.  Markera betalningen med Lagets namn och DM Rally. 

Tävlingsdagen 

På tävlingsdagen skall alla vara på plats kl. 8:30 och ditt namn ska strykas över på startlistan 
som finns uppsatt. Se till att komma i god tid och undvik trängsel! 

Första banvandring är ca 08.45 för Nybörjarklassen. 

Vi kommer inte ha möjlighet att ha extra besökare denna dag pga covid-19-
restriktionerna.  

Löptik 

Meddela om du har löptik (senast 08.30 på tävlingsdagen). Löptikar startar sist i båda 
klasserna. 

Frågor? 

Har du frågor får du gärna kontakta Mona, tfn 073-394 03 77, mona.bratt@telia.com 

 

VARMT VÄLKOMMEN! 
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