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Allmänt 
Distriktsmästerskap, nedan kallat DM, arrangeras gemensamt av SBK Hallands lokalklubbar. 
 
DM-Grupp 
Varje lokalklubb utser minst en ledamot i distriktets DM-grupp. 
Gruppen ansvarar för budgetering, planering och genomförande av DM. 
 
Arrangemang 
DM i bruks arrangeras som en individuell officiell tävling i elitklass. 
DM i lydnad arrangeras som officiellt prov i Lydnadsklass I-Elit. 
Båda disciplinerna arrangeras även som lagtävling. 
 
DM-gruppen bedömer om respektive grupp skall genomföras som 1 eller 2 dagars 
tävling(delad). Vid bedömning skall hänsyn tas till förväntat antal deltagare i elitklass vilket 
kan innebära att DM inte arrangeras i alla grupper. I grupper med förväntat lågt 
deltagarantal kan även lägre och högre klass arrangeras. 
 
DM-gruppen utser huvudarena samt fördelar grupperna enligt principen en grupp per klubb, 
samt klubb som ansvarar för lydnadsklass. 
Klubben som utses vara huvudarena är också administrativ mottagare av anmälningar men 
anmälningsavgiften skall erläggas till distriktets konto. 
Ansökan om provet sker enligt gängse regler. 
 
DM-gruppen utser samordnare för alla grenarna. 
 
Inbjudan och PM 
DM-gruppen ansvarar för att inbjudan till distriktets klubbar sänds ut i god tid. 
Ansvarig klubb för respektive grupp skall i tid som DM-gruppen bestämmer meddela 
erforderliga uppgifter för PM till huvudarenan. 
Huvudarenan ansvarar för utskick till deltagare och domare. 
 
Funktionärer 
Domare och eventuella skyddsfiguranter utses av distriktet. 
Klubbar med ansvar för någon gren förväntas engagera funktionärer från den egna klubben. 
Om någon klubb ej får ansvar för enskild gren förväntas att den klubben ändå bidrar med 
funktionärer. 
 
Ekonomi 
Inkomsterna består av anmälningsavgifter samt intäkter från servering vid huvudarenan. 
Kostnader för förberedelser och genomförande såsom reseersättningar, arvoden priser samt 
gravyr av distriktets vandringspriser betalas av distriktets kassör. 
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Intäkter och utgifter sammanställs och vinst/förlust fördelas mellan klubbarna enligt 
röstetalsprincipen vid distriktsmöten. 
 
För att minimera resekostnader är det viktigt att samåkning sker i största möjliga 
utsträckning. 
 
Regler 
Där inget annat sägs gäller officiella regler. 
Ekipage ingående i anmält lag som underkänns i huvudmoment får fortsätta tävlingen. 
 
Lagtävling bruks 
Klubbarna kan anmäla lag senast 1 vecka före tävlingsdagen. 
Laget består av 4 elitekipage varav de 3 bästa resultaten räknas. 
Resultat räknas i procent av möjlig max-poäng. 
 
Lagtävling lydnad 
Klubbarna kan anmäla lag senast 1 vecka före tävlingsdagen. 
Laget består av 4 deltagare i minst 2 klasser varav de 3 bästa i minst 2 klasser räknas. 
Resultat räknas i procent av möjlig max-poäng. 
 
Priser bruks 
För varje grupp erhåller de tre bäst placerade DM-plaketter. 
Vinnare i varje grupp utses till distriktsmästare i gruppen. 
Procentuellt bästa ekipage utses till distriktsmästare i bruks samt erhåller inteckning i 
vandringspriset. 
Vinnande lag erhåller DM-plaketter för lag samt erhåller inteckning i vandringspriset. 
 
Priser lydnad 
De tre bäst placerade i Elit-klass erhåller DM-plaketter. 
Bästa ekipage i Elitklass utses till distriktsmästare i lydnad samt erhåller inteckning i 
vandringspriset. 
Vinnande lag erhåller DM-plaketter för lag samt erhåller inteckning i vandringspriset. 
 
Vandringspriser 
Den klubb eller det ekipage som erhållit vandringspriser erhåller vandringspriset i samband 
med prisutdelning och förvaltar det tills nästa DM. 
Mottagare av vandringspris ombesörjer gravyr i samråd med distriktets tävlingskommitté. 


