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Särskilda regler för rallylydnad 
8. Ansökan om och redovisning av tävling 

Officiell rallylydnadstävling ska ansökas hos SBK för godkännande och fastställande. 

Ansökan sker enligt SBK:s anvisning.  

Redovisning av tävling sker enligt SBK:s anvisning senast 9 dagar efter tävlingsdagen. 

 

9. Villkor för deltagande 

Svenskägd och utlandsägd hund skall vid anmälningstidens utgång vara registrerad i SKK. 

(Resten av texten stryks) 

 

10. Löptikar 

I Nybörjarklass startar löptikar sist i klassen, i Fortsättningsklass, Avanceradklass och 

Mästarklass startar de enligt arrangörens beslutade startordning. 

Löptikar startar sist i alla klasser. Arrangören kan återanvända banområde som beträtts av 

löptik utom för Nybörjarklass. 

 

11. Anmälan och avgifter 

b) ….. intyg från tävlingsledaren tävlingssekreteraren eller domaren. 

e) Ta bort möjlighet för återbetalning för löptik  

 

12. Protest 

 ….skriftligen lämnas till arrangören på härför avsedd blankett senast 30 min…. 

 

14. Funktionärer 

Domare 

Domare får inte tävla i någon klass på prov/tävling där domare själv dömer. 

Domare får tävla i klass på tävling där domaren inte själv dömer. 

 

Övriga funktionärer 

Texten stryks och byts ut mot: 

För samtliga kategorier av funktionärer gäller att de ska efterleva de etiska regler och 

riktlinjer som formulerats i dokumentet Etisk policy för prov och tävlingar inom Svenska 

Brukshundklubben. Funktionärer får ej delta i den klass där denne själv tjänstgör. 
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Specifika Rallylydnadsregler 
15. Grunden för Rallylydnad som tävlingsform  

Ekipaget skall utstråla glädje och samarbete under hela genomförandet, som ska ske i ett 

raskt men naturligt tempo. 

 

16. Tävlande med särskilda behov 

…… och vilket ev. hjälpmedel han/hon behöver ha med sig kommer att medföra på banan. 

 

17. Tävlingsklasser, Kvalificerande resultat och Uppflyttning  

Kvalificerande resultat 

70 poäng i Nybörjarklass 

75 poäng i Fortsättningsklass 

80 poäng i Avanceradklass 

85 poäng i Mästarklass 

 

Uppflyttning till nästa klass kan ske nästföljande tävling tidigast nästföljande dag. 

 

18. Placering, Rallylydnadsdiplom och Championat 

Titel Rallylydnadschampion SV RL CH 

Cert delas ut till klassvinnare i Mästarklass med lägst 95 poäng, om det finns flera vinnare 

med samma poäng delas det ut cert till alla, skulle vinnaren vara Champion så går certet till 

nästa i startlistan som har lägst 95 poäng. Det krävs 3 cert för att bli Rallylydnads Champion 

 

19. Tävlingar i Rallylydnad 

En domare bör ej döma mer än fem timmar per dag. Som bedömning räknas den tid då 

domaren dömer aktivt på banan. 

Mankhöjd på deltagande hund, som tävlar i fortsättningsklass eller högre, skall vid anmälan 
vara angiven i SBK Tävling. 
 

Koppel och halsband 

Avtaget koppel skall förvaras ej synligt  medföras av föraren och ej vara synligt. 

Halsband får tas av hunden, då skall även detta medföras av föraren och ej vara synligt. 

 

Banor 

Banområdet bör skall vara minst 15x25 meter. 

Banområdet bör skall vara utmärkt. 

 

Placering av skyltar 

Avståndet mellan skyltarna bör skall vara 3-5 meter 

 

Utförande av moment i förhållande till skyltar 

…eller moment där ekipaget skall gå ett steg till höger eller vänster. Moment med 
stegförflyttning till höger ska utföras efter skylten medan moment med stegförflyttning till 
vänster kan utföras inom 50 cm från skylten likt övriga moment. Dessa moment skall göras 
efter skylten. 
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Specifika Rallylydnadsregler 
 

Hinder utformning 

Hinderhöjd, riktvärde 

 

 

Honnören 

…….Honnörsrutan kan antingen placeras inom banområdet, dock inte i vägen för 

efterföljande ekipage eller i direkt anslutning till banområdet på särskild markerad yta.  skall 

placeras utanför, men i direkt anslutning till banområdet. Föraren skall alltid vara vänd med 

ansiktet mot banområdet. Momentskylten skall vara placerad inne i honnörsrutan och 

momentet utförs i förhållande till skylten likt övriga banan, inom 50 cm. 

Honnörsrutan skall vara 2-3 meter per sida och räknas som banområde oavsett placering. 

Det är inte tillåtet att banan ritas eller byggs så att frestelsen, hoppet, spring, sker mot eller 

jämte med honnörsrutan. 

 

Banvandring 

…Domaren finns därefter tillgänglig för frågor under tiden banvandringen pågår. 

 

21. Domarens rätt att bryta tävlande ekipage 

…Ekipage som avbryts av domaren diskvalificeras. 

 

22. Bedömning 

En tydlig ansats till att genomföra momentet premieras. 

 

 

Poängavdrag 

5 poäng 

 Överdrivet skällande eller ljudande (SKALL) 

10 poäng 

 Hund som tar stöd på hindret (STÖD) 

 

Diskvalificerad 

 Ekipage som ej genomför övning eller passerar skylt utan att utföra moment 

 Förare med synligt koppel 

 Ekipage som lämnar banan innan målskylten 

 Ekipage som avbryts av domaren 

 

 

23. Momentbeskrivningar 

Momentbeskrivningarna skall vara del av regelverket och infogas här. 
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Allmänna regler för utställningar, prov och tävlingar 
 

7.  

Med anledning av SKK:s fundering om att inga kastrerade hundar ska få tävla, även tikar och 

kemiskt kastrerad hund. Vi behöver era synpunkter på detta.  

 


