
Statuter för årets Rallylydnadsekipage på Hölö-Mörkö 
Brukshundklubb, revidering 2017   
 
 
§1 Priset för årets Rallylydnadsekipage delar ut varje verksamhetsår med 

början 2011-07-01 till Hölö-Mörkö BK’s bästa ekipage som tävlat officiellt 
på minst två (2) tävlingar under året. Resultat från officiella 
rallylydnadsprov samt Svenska Mästerskapet i Rallylydnad får 
tillgodoräknas ekipaget.  

 
§2 Kvalificeringsåret sträcker sig från den 1 januari till den 31 december. 
 
§3 Priset delas ut årligen vid Hölö-Mörkö BK’s årsmöte. 
 
§4 Priset kan endast delas ut till ekipage som under kvalificeringsåret tävlat 

för och representerat Hölö-Mörkö BK. Ekipage som under året bytt klubb 
tillräknas endast de tävlingar där ekipaget tävlat för Hölö-Mörkö BK. 

 
§5 Ekipagets resultat beräknas enligt nedanstående poängberäkning. Poäng 

tilldelas alltid hunden, inte föraren (förutsatt att ekipaget tävlat för Hölö-
Mörkö BK). 

 
 Officiell Rallylydnadstävling 
 
  

Poängantal Nybörjar-
klass 

Fortsättnings-
klass 

Avancerad 
klass 

Mästarklass 

100 p 10 15 18 22 
95-99 p 8 12 14 16 
90-94 p 6 10 12 14 
85-89 p 5 8 10 - 
80-84 p 4 6 8 - 
75-79 p 3 4 - - 
70-74 p 2 - - - 

 
 Svenska mästerkapet i Rallylydnad 
 
  

Placering Poäng 
SM vinst 200 
SM 2:a placering 175 
SM 3:a placering 150 
SM 1 – 7 placering 125 
SM 8 – 13 placering 100 
SM 14 – 20 placering 80 
SM 21 – 30 placering 60 
SM 31 -> placering 40 
SM start utan placering 20 



 
 Förutom dessa poäng tilldelas 5 poäng vid erhållande av titel (RLDN, RLDF, 

RLDA; RLDM och Rallylydnad Championat) samt 1 poäng för varje start i 
officiell rallylydnadstävling.  

 
§6 Det ekipage som under kvalificeringsåret tillgodoräknats som högst antal 

poäng koras till Årets Rallylydnadsekipage oavsett klass.  
 Om två eller flera ekipage uppnår samma poäng ska priset tillfalla det 

ekipage som uppnått det bästa enskilda resultatet (flest 100 p om detta inte 
finns så räknas flest 99 poäng osv.). 

 
§7 Föraren ansvarar själv för att korrekta officiella resultat kommer den av 

klubben utsedda personen att sköta ”Årets Rallylydnadsekipage” tillhanda 
senast den 31 december innevarande år.  


