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Bestämmelser för deltagande 
SBK Distrikt som ingår i Norrlandsmästerskapet är Övre Norrlands och Mellannorrlands 
Distrikt. Rätt att delta i NM har medlemmar i klubbar anslutna till nämnda distrikt och i 
distrikten verkande andra SKK-anslutna ras och specialklubbar. 
 
Anmälan till NM 
Anmälan görs via SBK Tävling och utförs på en officiell tävling i Mästarklass enligt SBK’s 
gällande bestämmelser. Hunden ska vara uppflyttad till Mästarklass innan anmälningstidens 
utgång. Om den arrangerande klubben har dubbla klasser eller fler samma dag, väljer den 
arrangerande klubben ut vilken klass som ingår i NM. Detta ska annonseras till de tävlande i 
förväg i informationen på SBK Tävling. Om tävlingen döms av en domare som inte tillhör 
nämnda distrikt bör dennes klass väljas som NM-klass i första hand. Anmälningsavgiften 
följer SBK’s gällande bestämmelser. Löptikar får delta men startar sist i klassen. 
 
Bestämmelser om arrangerandet av NM 
Om möjligt arrangerar de två SBK distrikten NM var annat år efter gemensam 
överenskommelse. Jämna år arrangerar Mellannorrlands Distrikt och ojämna år arrangerar 
Övre Norrlands Distrikt. Detta för att det ska bli en variation på domare och arrangerande 
klubbar, men även för att uppmuntra tävlande att tävla i båda distrikten. Om det inte är 
möjligt att för gällande års ansvarigt distrikt att arrangera, tillfrågas det andra distriktet. 
Distrikten meddelar varandra när plats för årets NM är bestämt. Det bör annonseras vilken 
klubb som arrangerar NM strax efter årets tävlingar godkänts av SBK, men det kan även 
bestämmas under årets gång. NM kan avgöras under alla terminer på året. De två nämnda 
distrikten hjälps om möjligt åt att sprida informationen om NM till berörda tävlanden. 
Statuterna bör finnas tillgängliga på bägge SBK distriktens hemsidor och årets arrangör bör 
hänvisa till dessa sidor och/eller lägga upp informationen på sin hemsida. 
 
Bestämmelser för hur vinnaren av NM koras 
Ekipaget med högst poäng i klassen vinner NM. Om det är två eller fler tävlande som har 
fått samma poäng ska dessa tävla mot varandra på en inofficiell utslagsbana. Om ekipagen 
fortfarande inte kan skiljas åt delar de placeringen som Norrlandsmästare. Utslagsbanan 
behöver inte dömas av samma domare som dömde första banan. 
 
Priser till vinnaren av NM 
Arrangerande klubb ansvarar för pris/priser till Norrlandsmästaren. Rosett och/eller pokal 
som speglar ekipagets prestation utdelas till vinnaren/vinnarna. 
 
Statuterna för Norrlandsmästerskap i Rallylydnad är diskuterade och godkända av 
Mellannorrlands och Övre Norrlands ansvariga sektorer 2018. 
 


