
Statuter Derby Flen och Katrineholm

1. Vandringspris skall vara ständigt vandrande.

2. Vid eventuellt uppehåll förvaltas priset på den klubb som har flest inteckningar till dess 
tävlingarna återupptas

3. Tävlingen alterneras mellan klubbarna och skall i möjligaste mån genomföras på våren

4. Tävlan sker i 
Lydnadsklass: 1- Elit
Bruks: alla klasser (skottlossning tas bort).
Agility: Öppen hopp- och agilityklass motsvarande klass II i small, medium och large.
Rallylydnad: Nybörjare - Mästarklass (honörsrutan utgår). 

Start skall ske i den klass hunden normalt tävlar i. 
Varje klubb deltar med minst 12 ekipage (3 per/gren oavsett klass) 
Samma hund får starta i 2 grenar om någon klubb inte får ihop fullt lag. 
Finns fullt lag får samma hund inte deltaga i 2 grenar.

Löptikar får ej deltaga i någon gren

5. Deltagarantalen är obegränsat

6. Poängberäkning 
Lydnad och bruks - Medelpoäng räknas för respektive lydnad. Poäng delas med koeff i respektive 
klass. De tre högsta medelpoängen blir lagets poäng.
Individuell vinst för den med högst medelpoäng. 
Vid lika medelpoäng lag/individuellt räknas högst poäng i linförighet eller fritt följ därefter 
högsta poäng i nästa moment tills det finns två avvikande betyg.

Agility – Resultat beräknas enligt gällande officiella regler. Poäng delas ut enligt följande

Placering 1. 10p 2. 9p 3.8 p osv i respektive storleksklass i hopp och agility. 
Respektive klubbs poäng summeras ihop och delas med antalet starter för klubben. 
Snittpoängen blir lagets poäng i Derbyt.
Individuell vinst för den med högst poäng. Vid lika poäng vinner den med kortast totaltid.

Rallylydnad – Poäng delas med 10 för att få ett medel. De tre högsta medelpoängen blir lagets 
poäng. Vid lika poäng i båda lagen är vinnande lag den med högst individuell medelpoäng, vid 
lika där gäller högsta poäng för tvåorna och därefter treorna. Om alla tre i båda lagen har 
samma medelpoäng får ettorna köra en utslagsbana.
Individuell vinst för den med högst medelpoäng. Vid lika medelpoäng körs en omkörning av 
banan. De tre bästa medelpoängen i respektive gren räknas ihop för att kora derbyvinnande lag.



7. Inbjudan sänds ut senast 4 veckor före tävlingen och anmälan med deltagarlista för alla grenar 
(sammanställt) skall vara arrangerande klubb tillhanda  senast 10 dagar för tävlingen.

8. Vardera klubb ställer upp med funktionärer enligt nedan
Lydnad och bruks – 1 domare, 1 tävlingsledare, 1 tävlingssekreterare (dessa behöver ej vara 
auktoriserade) och en skrivare. Diskussion föres mellan klubbarna vilken gren man kan ordna 
funktionärer till. Klubbarna håller själva med förifyllda protokoll.

Agility – Arrangerande klubb ordnar med domare (behöver ej vara auktoriserad. Den icke 
arrangerande klubben ska godkänna domaren), 1 skrivare och 1 ögon. Vardera klubb ordnar en 
tävlingsledare (behöver ej vara auktoriserad), 1 tidtagare, 1 hinderfixare. Arrangerande klubb ser 
till att det finns startkort för de tävlande.

Rallylydnad – Arrangerande klubb ordnar domare och skrivare (behöver ej vara auktoriserade). 
Klubbarna håller själva med för ifyllda protokoll
 
För uträkning av resultat i lydnad, bruks och rallylydnad hjälps klubbarnas tävlingssekreterare 
åt. För uträkning i agility hjälps tävlingsledarna i de båda klubbarna åt.
Resultaten från alla grenar räknas sedan ihop gemensamt av tävlingssekreterarna och agilityns 
tävlingsledare.

9. Om endera klubben lämnar återbud tilldöms den andra segern

10. Lagprisets skylt bekostas av vinnande klubb som förvarar priset till nästa tävling.

11. Pris till individuell vinnare i respektive gren ordnas av arrangerande klubb (kostnad max 50:-/sak

Statuterna reviderade till 2014 års Derby 
Beslut tagna på klubbmöten 
Flen 131127
Katrineholm 131112

Statuterna reviderade till 2015 års Derby 
Beslut tagna på klubbmöten 
Flen 140421
Katrineholm 150428


