
Springer Östras 
Rallylydnads KM 

Den 17 Oktober 2021  
anordnar Springer Östra sitt första  

Klubbmästerskap i Rallylydnad. 

Plats: Roslagens BK 

Klubbmästerskapet är Inofficiellt & Det kommer vara två klasser  
RallyKm Lägre & RallyKM Högre.  

RallyKm Lägre. Vi startar dagen, ca 9:00, med denna klass, som kommer att vara en 
Fortsättningsbana. Den passar er som är i Nybörjarklass eller fortsättningsklass.  
Det kommer vara ca 25 st ekipage och vi delar startfältet i två grupper. Ekipagen går 
två banor var (valfritt, lös eller kopplad hund, inga hinder kommer att finnas med.) 
Domarna bygger varsin bana och har, när dagen är slut, dömt alla ekipage på sin 
bana. 

RallyKm Högre. På em, ca 13:00, kör vi denna klass som kommer vara en 
Mästarklassbana. Denna bana passar er som är uppe i Avancerad / Mästarklass.  
Det kommer vara max 25 deltagare i denna klass och vi delar även detta startfält i två 
grupper. Precis som i Lägre KM så kommer alla att gå två banor var som döms av två 
olika domare. 

Det blir en klubbmästare i varje klass! 
Vinnaren utses genom att resultatet från båda banorna slås ihop. Hamnar några 

ekipage på samma poäng så kommer domarna avgöra vem som vinner.  
Kom ihåg att Glädje, kontakt och samarbete alltid premieras i Rallylydnad, 

Eftersom detta är en Inofficiell tävling så finns det inga krav på  
att du ska ha klarat av nivån som du vill tävla i för dagen.  

Men det kommer att vara samma tävlingsregler som i en officiell tävling  
(förutom lös hund i F). 

Pris för Km är 300 kr 
En hund får bara delta i en klass, men du som förare får tävla flera olika hundar.  

Anmälan görs via mejl till 
springerostra@gmail.com 

Så här anmäler du: På Ämnes raden skriver du vilken klass ni vill tävla i.  
I mejlet ska Namn, telefonnummer & namn på hunden stå.  

Ska du starta flera hundar, skicka ett mejl / anmälan.  

Mer detaljerad info om klockslag, vägbeskrivning, servering mm 
kommer i PM veckan innan tävlingen.  
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