
 

Vandringspris i Rallylydnad 

Statuter för Vandringspris i Rallylydnad  
Svenska Kelpieklubben Södra lokala aktivitetsområde 

 

 

Bakgrund 
På ”årsmötet” för Kelpieklubben Södra lokala aktivitetsområde 180218 kom det upp en idé om att vi skulle instifta 

ett vandringspris i Rallylydnad eftersom vi är många som numer tävlar i Rallylydnad med bra resultat vill vi göra det 

ännu mer attraktivt att tävla i denna tävlingsgren och ytterligare en pris för oss som tävlar att kämpa om. 

 

Förutsättningar 
Priset delas ut till södra lokala aktivitetsområdets bästa rallylydnadshund under året. Sökande ska vara medlem i 

Svenska kelpieklubben och tillhöra Södra lokala aktivitetsområdet. 

Första gången detta vandringspris delas ut är på årligt medlemsmöte 2019, Kelpieklubben Södra lokala 

aktivitetsområdet och gäller 2018 års Rallylydnadsresultat.  

Priset är ständigt vandrande. 

Vinnaren behåller vandringspriset fram till nästa års medlemsmöte och ska i god tid före nästa årliga medlemsmöte 

lämnas in till rallylydnadsansvarige. 

  

Förslag 
Vi föreslår att de 10 bästa resultaten från officiella tävlingar under året räknas, samt eventuella SM resultat. Skulle 

det visa sig att fler än ett ekipage kommer på samma poäng så går man vidare och tittar på det 11:e bästa resultatet 

osv. för att skilja ekipagen åt. Detta gäller oavsett vilken/vilka klasser ekipaget tävlat i under året. 

 

Poängberäkning 
Nybörjarklass:  Erhållen poäng multiplicerat med 1. 

Fortsättningsklass: Erhållen poäng multiplicerat med 1,1. 

Avancerad klass: Erhållen poäng multiplicerat med 1,2. 

Mästarklass:  Erhållen poäng multiplicerat med 1,3. 

Resultat i Rallylydnads SM: Placering 1= 50 poäng, Placering 2 = 49 poäng osv. ner till plats 50 som ger 1 poäng. 

 

Inlämnande av resultat: 
Direkt efter innevarande år är avslutat tillkännager Kelpie klubben Södra lokala aktivitetsområde via Kelpie klubbens 

hemsida och via sin Facebook sida att det går att lämna in förendegående års Rallylydnadsresultat till ”Södras” 

Rallylydnadsansvariga via mail. Senast 2 veckor före ”Södras” årliga medlemsmöte skall resultaten vara inlämnade. 

Den Rallylydnadsansvariga sammanställer resultaten, vem som vunnit det ständigt vandrande priset tillkännages på 

Södra aktivitetsområdets årliga medlemsmöte. 
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