DISTRIKTSMÄSTERSKAPSREGLER
GÄVLEBORGSDISTRIKTETS DM-REGLER GÄLLANDE FRÅN ÅR 2013
Reglerna godkända vid distriktsmöte 27 april 1995, senast reviderade 24 mars 2013.
1. Bruksgrenar
 DM i bruks arrangeras som officiell tävling i elitklass för grupperna, spårhund,
sökhund, rapporthund, Patrullhund och skyddshund.
Titeln ”DM-mästare” i respektive grupp erhåller det ekipage som vunnit och
erhållit minst betyget godkänd.
 DM-lagtävling för klubblag i bruks räknar de tre bästa resultaten oavsett grupp.
Laget med högsta sammanlagda medelbetyg blir ”DM-mästare”.
Samma hund och/eller förare får endast räknas vid ett tillfälle.
2. Lydnadsklass
 DM i lydnadsklass arrangeras som officiell tävling i elitklass.
Titeln ”DM-mästare” erhåller det ekipage som vunnit och erhållit
minst ett 2: a pris.
3. Rallylydnad
 DM i rallylydnad arrangeras som inofficiell tävling i nybörjar-fortsättning.
Titeln ”DM-mästare” erhåller det ekipage som vunnit och erhållit ett kvalificerat
resultat
4. Patrullhund
 DM för patrullhund arrangeras som officiell tävling i elitklass.
Titeln ”DM-mästare” erhåller det ekipage som vunnit och erhållit minst betyget
godkänd.
5. Försvarsmaktshund och räddningshund
 DM för försvarsmaktshund och räddningshund är uttagning till SM.
DM reglerna skall följa aktuella SM-regler.
Titeln ”DM-mästare” erhåller det ekipage som vunnit och klarat krav för SM-plats.
SM-plats erhålls om kraven uppfyllts för ettan och tvåan kommer på reservplats.
6. Agility
 DM i agility sker i tre storleksklasser (S, M, L).
Man tävlar i en agilityklass och en hoppklass (svårighetsgrad 1-2)
Resultaten från de båda loppen läggs samman. Diskvalificering medför att ekipaget
inte får något sammanlagt resultat, dock får ekipage som blir diskvalificerade i det
första loppet delta även i det andra loppet. Ekipage med minst antal fel vinner.
 Lagtävlingen sker klubbvis och räknas ut så att man tar de tre bästa hundarna
oavsett storlek från respektive klubb, räknar ihop dem och klubben med minst antal
fel och snabbaste tid blir DM-vinnare i lag. Klubblagen behöver inte anmälas i
förväg utan alla klubbar som har minst tre ekipage med i individuellt är
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automatiskt med i lagklassen. Man behöver inte meddela i förväg vilka som ingår i
laget utan de som lyckats bäst ingår.
DM i agility skall genomföras under en dag och får inte krocka med en officiell
tävling inom någon av distriktets klubbar.
Inbjudan skall skickas ut till distriktets alla klubbar senast 8 veckor före
tävlingsdagen. Statuter bifogas inbjudan.
Agilitydomaren behöver inte vara auktoriserad.
I de individuella agilityklasserna finns även en ständigt vandrande pokal och
fotobok till vinnarna. Arrangerande klubb står för övriga priser

7. I DM skall föraren representera den klubb som normalt representeras vid officiella
tävlingar i respektive gren.
I DM i bruks, lydnad, rallylydnad, patrullhund, försvarsmaktshund och
räddningshund får alla medlemmar i lokalklubb i SBKs Gävleborgsdistrikt delta.
I DM i agility får alla medlemmar i officiella klubbar under SKK-paraplyet som har
lokal verksamhet inom Gästrikland och Hälsingland delta.
8. För titeln ”DM-mästare” har föraren rätt till poäng för märket ”Stor Grabb/Tjej”
både i individuella och lag-klasser.
9. Arrangör för respektive DM utses vid distriktsmötet i maj/juni varje år. Vid
samtliga grenar, utom agility och rallylydnad, gäller officiella regler.
10. Anmälningsavgiften skall vara samma som för officiellt prov i bruksgrupperna och
lydnadsklass. Anmälningsavgiften för agility och rallylydnad fastställs av distriktets
agility- och rallylydnadssektor. Anmälningsavgifterna tillfaller arrangerande klubb
som står för kostnaderna för domare, figuranter m fl.
11. Vid årsmötet varje år utdelas medaljer och blommor till placering 1, 2 och 3 i
respektive gren.

För bruksprovskommittéen Sigfrid Walentowski 3 mars 1995.
Omarbetat av tävlings/agility-sektorerna Lars Carlborg/Eva-Britt Stolt 1 juni 2006.
Reviderat 11 mars 2007.
Reviderat 24 mars 2013.
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