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Diverse information avseende rallylydnad 

Tävlingsansökan via SBK Tävling – även på kort varsel 

Alla typer av ansökan om att få anordna officiell tävling i Rallylydnad görs nu via 

SBK Tävling, även de som gäller på kort varsel för de två lägsta klasserna (Nybörjar- 

& Fortsättningsklass – som ska göras minst 4 veckor innan tävlingsdagen). 

 

Utvecklingsprojekt rallylydnad 

Under det lilla som är kvar av 2011 har vi lyckats omfördela centrala medel för 

punktinsatser syftande till att utveckla Rallylydnaden i de distrikt som ännu inte är i 

full gång med denna nya tävlingsgren. Även 2012 ligger det ett förslag om medel för 

detta så nu vill vi få in förslag från er om vad ni skulle behöva hjälp med. 

 

Domarutbildning 

Enligt det utdrag ur kursplanen för domarutbildning som nu har funnits på SBKs 

hemsida ett tag (tillsammans med kursplanerna för skrivare och tävlingssekreterare) 

så får distrikt m fl anordna dessa utbildningar, gärna i samarbete med andra. 

Ansökan om att få arrangera domarutbildning i rallylydnad ska ske till SBKs kansli. 

I er ansökan behöver vi veta vilken klubb som arrangerar utbildningen, tilltänkt 

kursledare samt datum och plats för utbildningen. 

 

Förkunskaper för domaraspiranter i rallylydnad 

Här har ett tillägg gjorts, i form av en stark rekommendation, att de som blir antagna 

även bör ha agerat skrivare för rallylydnadsdomare vid mer än ett tillfälle. Detta 

gäller då utöver det som tidigare beslutats:  

”Mycket god kännedom om rallylydnad; i form av en (eller flera) av följande: 

• Rallylydnadsinstruktör, steg 2 (styrks med kursintyg/diplom) 

• Själv tävlat officiellt upp till minst avancerad klass (styrks med protokollskopia) 

• Gått kurser i alla rallylydnadsklasser (styrks med kursintyg/diplom).” 

 

Rallylydnadskonferens 2012 

Under nästa år planeras en Rallylydnadskonferens med inriktning på distrikten 

allmänt (dvs arrangörer och ev instruktörer). Mer om detta i senare utskick. 

 

Regelrevidering – en första förvarning 

Eftersom provperioden för de officiella bestämmelserna för rallylydnad gäller t o m 

2013-12-31 kommer det att startas upp en ny regelrevideringsomgång under hösten 

2012. Preliminärt så ska alla förslag till förändringar av reglerna, inkl moment-

beskrivningar, vara kansliet tillhanda senast den 1 november 2012.  

 

  


