SBK GÄVLEBORGSDISTRIKTETS DM-STATUTER FRÅN ÅR 2020
Statuterna godkända vid distriktsmöte 27 april 1995, senast reviderade årsmötet 22 mars 2020.

1. Bruksgrenar
•

DM i bruks arrangeras som officiell tävling i elitklass för grupperna, spårhund, sökhund,
rapporthund, patrullhund och skyddshund. Titeln ”Distriktsmästare” 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 ”Distriktsmästare”. Samma hund och/eller
förare får endast räknas vid ett tillfälle.

2. Lydnadsklass
• DM i lydnadsklass arrangeras som officiell tävling i klass 3. Titeln ”Distriktsmästare”
erhåller det ekipage som vunnit och erhållit minst ett 2: a pris.

3. Rallylydnad
•

DM i rallylydnad arrangeras som inofficiell tävling i mästarklass. Titeln
”Distriktsmästare” erhåller det ekipage som vunnit och erhållit ett kvalificerat resultat.

4. Tjänstehund (patrullhund Hemvärn och räddningshund)
•

DM för Tjänstehundar är uttagning till respektive SM.
DM reglerna skall följa aktuella SM-regler. Titeln ”Distriktsmästare” erhåller det ekipage
som vunnit och klarat krav för SM-plats. SM-plats erhålls om kraven i officiella regler
uppfyllts.

6. Agility
•

DM i agility avgörs genom att resultatet från 1 agilitylopp och ett 1 hopplopp läggs
samman. Ekipage med minst sammanlagda fel och snabbast tid vinner. Svårighetsgraden
ska motsvara klass 1-2 och hopphindrens höjd följa officiella anvisningar. Vid händelse
av sammanslagning till t ex tre storleksklasser (XS/S, M, L/XL) så gäller minsta
storlekens hopphöjder.

•

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 automatiskt med i lagklassen.
Man behöver inte meddela i förväg vilka som ingår i laget utan de som lyckats bäst

•

•

ingår.
Arrangerande klubb väljer om man vill ha dubbla lopp och man får räkna det bästa. De
bestämmer också hur man hanterar diskvalificerade ekipage. Om det ska vara disk eller
om disk t ex ska bytas mot en högre felpoäng. Arrangören avgör hur många medaljer
som ska delas ut (t ex slå ihop alla storlekar vid få startande) De väljer också vilken
startavgift de ska ha (får dock inte överstiga normal officiell avgift) samt vilka priser
som delas ut.
DM arrangeras som en inofficiell tävling och varken domare eller tävlingsledare behöver
vara auktoriserad.

7. Deltagare
•

I DM skall föraren representera den klubb som normalt representeras vid officiella
tävlingar i respektive gren. I DM i bruks, lydnad, rallylydnad, tjänstehund (certifierad) får
alla medlemmar i lokalklubb i SBK:s 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. Stor grabb/Tjej
•

För titeln ”Distriktsmästare” har föraren rätt till poäng för märket ”Stor Grabb/Tjej” både
i individuella och lag-klasser.

9. Arrangör
•

Arrangör för respektive DM utses vid ”samordningsmötet” året innan. Gäller samtliga
DM. Vid samtliga grenar, utom agility och rallylydnad, gäller officiella regler.

10. Avgifter
•

•

Anmälningsavgiften skall vara samma som för officiellt prov i bruksgrupperna och
lydnadsklass. Anmälningsavgiften för agility och rallylydnad fastställs av distriktets
agility- och rallylydnadssektor.
Anmälningsavgift för DM-tjänstehund rekommenderas vara 450kr. För externa ekipage
gäller +100kr i tillägg på anmälningsavgift för Gävleborgs ekipage. Externa ekipage får
delta i mån av plats och om dess eget distrikt ej kan arrangera eget DM.
Anmälningsavgifterna tillfaller arrangerande klubb som står för alla kostnader.
Vid eventuellt underskott kan distriktsstyrelsen kompensera för underskottet.
Distriktsstyrelsen täcker endast underskott som rör auktoriserade funktionärer (ex domare,
tävlingsledare, tävlingssekreterare).

11. Priser
•

Vid årsmötet varje år utdelas medaljer, diplom och blommor till placering 1, 2 och 3.

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.
Reviderat 22 mars 2020.

