
 
IPO IDC VM kvalregler  
Att gälla from* 2020-01-01 tom 2023-12-31  
 

• Kvalperioden avses närmast föregående år med start vid IDC VM 2021  
 
Allmänna regler  

• Kvalperiod är från 1/1 till 31/12  

• Förutom att man måste vara medlem i SDK och SBK så måste man ha varit medlem i SDK vid tillfället man gjorde 
sitt kvalresultat.  

• Styrelsen utser vilka som får deltaga vid IDC baserat på kvalpoäng.  

• Styrelsen utser lagledare efter förslag från de uttagna lagdeltagarna. Lagledare skall vara medlem av SDK samt ha 
erforderlig erfarenhet av IPO/ reglernas tillämpning. SDK bekostar inte lagledarens utlägg för IDC VM.  

• Alla deltagare skall arbeta för en god gemenskap och god sammanhållning i landslaget.  

• Representant för SDK skall vara ett föredöme för sporten och följa SBK:s regelverk  

• Om ett ekipage avstår från deltagande och meddelar detta för sent, dvs efter anmälningstiden gått ut för IDC VM, 
skall ekipaget betala anmälningsavgiften till SDK. Vid skada/sjukdom etc. beslutar styrelsen om ev. uppskov.  

• Max 6 ekipage plus 1 reserv, tas ut av styrelsen.  

• Bästa snitt av två resultat räknas  

• Uttaget lag/ekipage skall uppfylla IDC’s statuter för deltagande.  

• Dispensansökan för delatagande kan göras till SDK HS inom kvalperioden.  
 
Poängsystem:  

• Lokalprov - Resultatet ska gälla från 2 olika tävlingsplatser, 2 olika domare samt 2 olika figuranter.  
 

Undantag: Samtliga platser, domare & figuranter på SM & VM kval, IGP & bruks SM, Nordiska mästerskapen, FCI 
VM, IDC samt SDK RM får återanvändas.  

 
Direktkvalificerade till IDC IPO VM är:  

• IDC IPO VM-vinnare närmast föregående år, eller placering 2 & 3, under förutsättning att ekipaget har inbringat 
ytterligare en GK IGPIII under kvalperioden.  

• SDK IGP Rasmästare närmast föregående år, under förutsättning att ekipaget har inbringat ytterligare en GK IGPIII 
under kvalperioden.  

 
Övriga kval tävlingar och mästerskap gäller följande:  

• Mästerskap/kvaltävlingar - på IDC VM eller SDK RM, FCI VM, FCI-VM & SM kval, samt Nordiska Mästerskapen 
närmast föregående år, multipliceras poängen med 1,02.  

• Bruks & IGP SM närmast föregående år, multipliceras poängen med 1,05  
 
Om två eller flera ekipage har lika poäng gäller följande ordning:  

• Den som tävlat/har högst SDK RM-resultat har förtur  
• Den som tävlat/har högst IGP & Bruks-SM resultat har förtur  
• Den som tävlat/har högst SM & VM kval resultat har förtur  

 

Beslutat vid medlemsmöte SDK 2019-11-16 


