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I begynderklassen er hunden i snor og skal føres i løs line. På hele banen 
bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder 
pladspositionen. Afhængig af sin størrelse skal hunden holde sin skulder 
indenfor en afstand af ca. ½ meter fra førerens venstre ben uden at genere 
dennes bevægelser. Tempoet skal være raskt, men normalt og hunden skal 
tilpasse sit tempo og være under kontrol hele vejen. Både hund og fører 
skal vise glæde ved samarbejdet. I begynder- og øvede klassen må føreren 
støtte hunden ved at klappe i hænder eller på ben for at få hunden til at blive i 
positionen, men i ekspert- og champion klassen må føreren kun bruge mindre 
kropssignaler og verbal kontakt. Hunden må ikke berøres.
Så længe en efterfølgende øvelse ikke er påbegyndt kan enhver øvelse 
gentages én gang ved at foretage en ny indgang til øvelsen. Hvis en øvelse 
springes over bedømmes gennemløbet som ikke bestået (IB).
Teamet stiller sig klar i en afstand af ½  - 1 meter skråt foran og til venstre for 
startskiltet med hunden på plads indenfor ½ meter af førerens venstre ben) 
og dommeren spørger om de er klar. Hunden må gerne stå, sidde eller ligge i 
pladspositionen. Tiden startes når dommeren dirigerer fx. ”Fremad”. 

1.
Start

Begynderklassen

Det primære i øvelsen: Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden 
start, men skal være i ”pladspositionen”. Tidtagningen starter på dommerens 
kommando fx. ”Fremad”.

Øvelsesområde 
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Tiden stoppes når mållinjen passeres. 
Man må ikke løbe i mål medmindre den sidste øvelse indeholder løb. 

Det primære i øvelsen: Banen er slut - Tidtagningen stoppes når hundeføreren 
passerer skiltet.
Højre handling gennemføres på samme måde. Hunden holder hele tiden 
højre-position.

2.
Mål

Målstreg 
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3.
Højre Sving

Lige foran skiltet drejer føreren 90° til højre. Drejningen skal foretages med en 
lille bue. Måden der drejes på afhænger af både hunden og førerens evne til 
at gennemføre drejningen flydende. Hunden må godt opildnes for at holde sin 
position. Føreren skal holde en konstant hastighed under drejet, mens hunden 
skal sætte farten op under drejningen og igen sætte farten ned når drejet er 
overstået.
I begynderklassen udføres øvelsen kun i almindelig gang. I de øvrige klasser 
kan øvelsen gennemføres i både langsom gang og løb. 

Det primære i øvelsen: Teamet (hund og fører) drejer 90° skarpt til højre. 
Drejningen udføres med så lille en bue som muligt og foran skiltet. Hunden må 
ikke sætte sig.
Højre handling gennemføres på samme måde. Hunden holder hele tiden 
højre-position.

Øvelsen kan forekomme to gange på en bane.
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Lige foran skiltet drejer føreren 90° til venstre. Drejningen skal foretages med en 
lille bue og ikke på stedet. Måden der drejes på afhænger af både hunden og 
førerens evne til at gennemføre drejningen flydende. Hunden må godt dirigeres, 
for at holde sin position på indersiden. Føreren skal holde en konstant hastighed 
under drejet, mens hunden skal sætte farten ned under drejningen og igen sætte 
farten op når drejet er overstået. Den må ikke stoppe helt op.
I begynderklassen udføres øvelsen kun i almindelig gang. I de øvrige klasser 
kan øvelsen gennemføres i både langsom gang og løb. 

Det primære i øvelsen: Teamet drejer 90° skarpt til venstre. Drejningen 
udføres med så lille en bue som muligt og foran skiltet. Hunden må ikke sætte 
sig.
Højre handling gennemføres på samme måde. Hunden holder hele tiden 
højre-position.

4.
Venstre Sving
Øvelsen kan forekomme to gange på en bane.
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5.
270° Højre Rundt

Lige foran skiltet drejer føreren 270° rundt til højre. Drejningen skal foretages 
med en lille bue. Måden der drejes på afhænger af både hunden og førerens 
evne til at gennemføre drejningen flydende. Hunden må godt opildnes for at 
holde sin position. Føreren skal holde en konstant hastighed under drejet, mens 
hunden skal sætte farten op under drejningen og igen sætte farten ned når 
drejet er overstået.
I begynderklassen udføres øvelsen kun i almindelig gang. I de øvrige klasser 
kan øvelsen gennemføres i både langsom gang og løb. 

Det primære i øvelsen: Teamet drejer 270° højre rundt, til førerens højre 
side. Drejningen skal foregå som en meget lille cirkel foran skiltet. Hunden må 
ikke sætte sig.
Højre handling gennemføres på samme måde. Hunden holder hele tiden 
højre-position.

Øvelsen kan forekomme to gange på en bane.
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Lige foran skiltet drejer føreren 270° rundt til venstre. Drejningen kan foretages 
med en lille bue. Måden der drejes på afhænger af både hunden og førerens 
evne til at gennemføre drejningen flydende. Hunden må godt dirigeres, for at 
holde sin position på indersiden. Føreren skal holde en konstant hastighed 
under drejet, mens hunden skal sætte farten ned under drejningen og igen sætte 
farten op når drejet er overstået. Det ideelle er at den stopper helt op og måske 
bakker lidt for at følge føreren rundt i svinget. Hunden skal forblive på førerens 
venstre side
I begynderklassen udføres øvelsen kun i almindelig gang. I de øvrige klasser 
kan øvelsen gennemføres i både langsom gang og løb. 

Det primære i øvelsen: Teamet drejer 270° venstre rundt, til førerens venstre 
side. Drejningen skal foregå som en meget lille cirkel foran skiltet. Hunden må 
ikke sætte sig.
Højre handling gennemføres på samme måde. Hunden holder hele tiden 
højre-position.

6.

Øvelsen kan forekomme to gange på en bane.
270° Venstre Rundt
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7.

Lige foran skiltet drejer føreren 180° rundt til højre. Drejningen skal foretages 
med en lille bue. Måden der drejes på afhænger af både hunden og førerens 
evne til at gennemføre drejningen flydende. Hunden må godt opildnes for at 
holde sin position. Føreren skal holde en konstant hastighed under drejet, mens 
hunden skal sætte farten op under drejningen og igen sætte farten ned når 
drejet er overstået.
I begynderklassen udføres øvelsen kun i almindelig gang. I de øvrige klasser 
kan øvelsen gennemføres i både langsom gang og løb.

Det primære i øvelsen: Teamet drejer 180° rundt, til førerens højre side. Skal 
udføres med så lille en bue som muligt og foran skiltet. Hunden må ikke sætte 
sig.
Højre handling gennemføres på samme måde. Hunden holder hele tiden 
højre-position.

Øvelsen kan forekomme to gange på en bane.
Højre Om
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Lige foran skiltet drejer føreren 180° rundt til venstre. Drejningen skal foretages 
med en lille bue. Måden der drejes på afhænger af både hunden og førerens 
evne til at gennemføre drejningen flydende. Hunden må godt dirigeres, for at 
holde sin position på indersiden. Føreren skal holde en konstant hastighed 
under drejet, mens hunden skal sætte farten ned under drejningen og igen sætte 
farten op når drejet er overstået. Det ideelle er at den stopper helt op og måske 
bakker lidt for at følge føreren rundt i svinget. Hunden skal forblive på førerens 
venstre side.
I begynderklassen udføres øvelsen kun i almindelig gang. I de øvrige klasser 
kan øvelsen gennemføres i både langsom gang og løb.

Det primære i øvelsen: Teamet drejer 180° venstre rundt, til førerens venstre 
side. Skal udføres med så lille en bue som muligt og foran skiltet. Hunden må 
ikke sætte sig.
Højre handling gennemføres på samme måde. Hunden holder hele tiden 
højre-position.

8.

Øvelsen kan forekomme to gange på en bane.
Venstre Om
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9.

Lige foran skiltet drejer føreren 180° rundt til venstre. Drejningen kan foretages 
med en lille bue. Måden der drejes på afhænger af både hunden og førerens 
evne til at gennemføre drejningen flydende. Hunden skal fortsætte højre rundt 
om føreren og hurtigt genoptage sin pladsposition, når føreren bevæger sig i 
den modsatte retning. Under vendingen er det, i begynderklassen, nødvendigt at 
flytte linen mellem hænderne for at undgå at den bliver stram.
I begynderklassen udføres øvelsen kun i almindelig gang. I de øvrige klasser 
kan øvelsen gennemføres i både langsom gang og løb.

Det primære i øvelsen: Med hunden i pladspositionen går føreren venstre 
omkring foran skiltet, mens hunden går højre om - rundt om føreren til 
pladspositionen. Øvelsen gennemføres uden stop.
Højre handling gennemføres på samme måde. Hunden fortsætter i højre-
position.

Tyskervending
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Før skiltet, med dette på højre side og mens hunden går i pladspositionen 
drejer føreren 360° helt rundt til højre. Drejningen skal foretages som en lille 
cirkel. Måden der drejes på afhænger af både hunden og førerens evne til at 
gennemføre drejningen flydende. Hunden må godt opildnes for at holde sin 
position. Føreren skal holde en konstant hastighed under drejet, mens hunden 
skal sætte farten op under drejningen og igen sætte farten ned når drejet er 
overstået.
I begynderklassen udføres øvelsen kun i almindelig gang. I de øvrige klasser 
kan øvelsen gennemføres i både langsom gang og løb. 

Det primære i øvelsen: Teamet drejer 360° til førerens højre side. Cirklen 
skal være så lille som mulig og foretages før skiltet passeres. Hunden må ikke 
sætte sig.
Højre handling gennemføres på samme måde. Hunden holder hele tiden 
højre-position.

10.
360° til Højre
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11.

Før skiltet, med dette på højre side og mens hunden går i pladspositionen 
drejer føreren 360° helt rundt til venstre. Drejningen skal foretages som en lille 
cirkel. Måden der drejes på afhænger af både hunden og førerens evne til at 
gennemføre drejningen flydende. Hunden må godt dirigeres, for at holde sin 
position på indersiden. Føreren skal holde en konstant hastighed under drejet, 
mens hunden skal sætte farten ned under drejningen og igen sætte farten op 
når drejet er overstået. Det ideelle er at den stopper helt op og måske bakker lidt 
for at følge føreren rundt i svinget. Hunden skal forblive på førerens venstre side.
I begynderklassen udføres øvelsen kun i almindelig gang. I de øvrige klasser 
kan øvelsen gennemføres i både langsom gang og løb. 

Det primære i øvelsen: Teamet drejer 360° til førerens venstre side. Cirklen 
skal være så lille som mulig og foretages før skiltet passeres. Hunden må ikke 
sætte sig.
Højre handling gennemføres på samme måde. Hunden holder hele tiden 
højre-position.

360° til Venstre
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Før skiltet, med dette på højre side og mens hunden går i pladspositionen 
reduceres tempoet tydeligt, men der fortsættes fremad i en naturlig gangart 
med langsomme skridt. Hunden må derfor også sætte farten ned for at 
forblive i plads-positionen. Temposkiftet kan ske gradvist over 2 - 3 skridt. Den 
langsomme gang fortsætter indtil de nærmer sig skiltet, der angiver ”Almindelig 
gang”, ”Løb” eller passerer mållinjen. 
Hvis hunden traver i ”almindelig gang” vil den sikkert skifte gangart til skridt, 
men det er ikke et krav at hunden skifter gangart. Hunden skal bare forblive i 
pladspositionen. 
I begynderklassen skal næste øvelse være ”Almindelig gang”, ”Løb” eller Mål. 
I de øvrige klasser kan én af øvelserne 3 til 11 udføres før hastigheden igen 
ændres til Almindelig gang. 

Det primære i øvelsen: Teamet skal synligt sænke farten.
Højre handling gennemføres på samme måde. Hunden holder hele tiden 
højre-position.

12.
Langsom gang
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13.

Før skiltet, med dette på højre side og mens hunden går i pladspositionen. Når 
føreren, med hunde gående i pladspositionen, nærmer sig skiltet øges farten 
tydeligt, og der fortsættes små løbende fremad. Hunden må derfor også sætte 
farten op for at forblive i plads-positionen. Temposkiftet kan ske gradvist over 
2 - 3 skridt. Løbet fortsætter indtil de nærmer sig skiltet, der angiver ”Almindelig 
gang”, ”Langsom gang” eller passerer mållinjen. Føreren må opildne sin hund 
med ord og i klasserne for begyndere og øvede også med klap i hænderne eller 
på låret for at få den til at holde tempoet.
I begynderklassen skal næste øvelse være ”Almindelig gang”, ”Langsom gang”” 
eller Mål. I de øvrige klasser kan én af øvelserne 3 til 11 udføres før hastigheden 
igen ændres til Almindelig gang. 

Det primære i øvelsen: Teamet skal synligt øge farten.
Højre handling gennemføres på samme måde. Hunden holder hele tiden 
højre-position.

Løb
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Før skiltet, med dette på højre side og mens hunden går i pladspositionen 
ændrer hundeføreren sit tempo til en frisk og naturlig gangart. Hunden må derfor 
også ændre farten for at forblive i pladspositionen. Temposkiftet kan ske gradvist 
over 2 - 3 skridt. 

Det primære i øvelsen: Teamet skal synligt ændre farten og fortsætte fremad 
i en naturlig, rask gangart.
Højre handling gennemføres på samme måde. Hunden holder hele tiden 
højre-position.

14.

Øvelsen kan forekomme to gange på en bane.
Almindelig gang
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15.

Lige efter skiltet, der passeres på højre side, og under ”Almindelig gang” 
tager føreren et skridt til højre og lidt fremad med den højre fod for derefter at 
fortsætte fremad. Skridtet til højre skal få hunden til at følge med til højre så den 
fastholder sin position under og efter øvelsen.
Dette er et eksempel på fordelen ved at føreren har hundens opmærksomhed 
når øvelsen skal udføres. Bemærk at hverken tempo eller retning ændres under 
øvelsen og der fortsættes på en linje der er et skridt til højre for den originale 
linje.

Det primære i øvelsen: Efter skiltet og i bevægelse tager føreren ét skridt 
diagonalt til højre med højre fod og teamet fortsætter af den nye linje - 
parallelforskudt fra den oprindelige - uden at gøre holdt. Hunden holder hele 
tiden pladsposition.
Højre handling gennemføres også til højre. Hunden holder hele tiden højre-
position.

Sidestep til Højre
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Denne øvelse kræver 3 kegler, der placeres på en lige linje og med en afstand 
på 1,5 - 2 meter imellem hver. Skiltet er placeret tæt ved eller på den første 
kegle, hvor spiralen startes.
Først passeres alle 3 kegler på højre side, der vendes om kegle 3 og gås tilbage 
til kegle 1 hvor der ligeledes vendes. Herefter passeres mellem kegle 2 og 3 og 
returneres til kegle 1. Til slut passeres mellem kegle 1 og 2 og der fortsættes til 
næste øvelse. 
Føreren holder sit tempo gennem hele øvelsen, mens hunden tilpasser sit 
tempo.

Det primære i øvelsen: Føreren skal gå højre om keglerne - først rundt om 
alle 3, derefter om 2 og til sidst om 1. Hunden følger i pladspositionen, hunden 
er på den udvendige side af svingene.
Højre handling gennemføres også højre om keglerne. Hunden holder hele 
tiden højre-position.
 

16.
Højre spiral - Hund yderst
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17.

Denne øvelse kræver 3 kegler, der placeres på en lige linje og med en afstand 
på 1,5 - 2 meter imellem hver. Skiltet er placeret tæt ved eller på den første 
kegle, hvor spiralen startes. Hvis skiltet placeres sammen med kegle 1 skal det 
passeres på venstre side. 
Først passeres alle 3 kegler på venstre side, der vendes om kegle 3 og gås 
tilbage til kegle 1 hvor der ligeledes vendes. Herefter passeres mellem kegle 
2 og 3 og returneres til kegle 1. Til slut passeres mellem kegle 1 og 2 og der 
fortsættes til næste øvelse. 
Føreren holder sit tempo gennem hele øvelsen, mens hunden tilpasser sit 
tempo.

Det primære i øvelsen: Føreren skal gå venstre om keglerne - først rundt om 
alle 3, derefter om 2 og til sidst om 1. Hunden følger i pladspositionen, hunden 
er på den indvendige side af svingene. 
Højre handling gennemføres også venstre om keglerne. Hunden holder hele 
tiden højre-position.

Venstre spiral - Hund inderst



26 marts 2015

Rally Lydighed
Øvelsesbeskrivelser

2015

Denne øvelse kræver 4 kegler, der placeres på en lige linje med en afstand på 
1,5 - 2 meter imellem hver. Skiltet placeres tæt ved eller på den første kegle, 
hvor øvelsen startes. Hvis skiltet placeres sammen med første kegle skal det 
passeres på venstre side. Man starter med at gå mellem kegle 1 og 2.. Efter at 
have gået i zig-zag mellem keglerne og helt rundt om kegle 4 forlader man igen 
øvelsen ved at passere mellem kegle 1 og 2. Føreren holder sit tempo gennem 
hele øvelsen, mens hunden tilpasser sit tempo.

Det primære i øvelsen: Indgangen er med den første kegle på teamets 
venstre side. Teamet skal færdiggøre hele øvelsen ved at passere mellem 
keglerne med hunden i pladspositionen.
Højre handling gennemføres med samme indgang. Hunden holder hele tiden 
højre-position.

18.
Dobbelt slalom
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19.

Øvelsen består af 4 eller 5 kegler der står på linje med 1,5 - 2 meter imellem. 
Man går zig-zag mellem keglerne og slutter mellem de to sidste kegler (3, 4 eller 
4, 5). Skiltet er placeret tæt ved eller på den første kegle, hvor øvelsen startes.
Føreren holder sit tempo gennem hele øvelsen, mens hunden tilpasser sit 
tempo.

Det primære i øvelsen: Indgangen er med den første kegle på teamets 
venstre side. Teamet skal færdiggøre hele øvelsen ved at passere mellem 
keglerne med hunden i pladspositionen.
Højre handling gennemføres med samme indgang. Hunden holder hele tiden 
højre-position.

Enkelt slalom
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Før skiltet, med dette på højre side og mens hunden går i pladspositionen 
kaldes hunden til at sidde foran (fx. Plet, her) så hunden drejer højre rundt og 
har front mod føreren. Idet signalet afgives stopper man sin gang fremad. I 
begynderklassen må føreren godt tage et skridt baglæns så hunden kan sætte 
sig lige foran. Hunden skal sidde så tæt på føreren at denne umiddelbart ville 
kunne klappe hunden på hovedet (½ meter). Når hunden sidder er første del af 
øvelsen udført.
Hunden dirigeres derefter højre rundt om føreren og man fortsætter med 
almindelig gang. Hunden må gerne hjælpes til pladspositionen med både 
lyd-, krops- og håndtegn, men skal være nået rundt før man begynder at gå 
fremad. 
I klasserne for øvede, eksperter og champions må føreren ikke bevæge 
fødderne før hunden er tilbage i pladspositionen.

Det primære i øvelsen: Føreren gør holdt og kalder hunden ind foran sig hvor 
hunden sætter sig foran (med front mod føreren). I begynderklassen er det 
tilladt føreren at gå ét skridt baglæns for lettere at få hunden ind foran.  
I øvelsens anden del dirigeres hunden til pladspositionen ved at gå højre rundt 
og bagom føreren. Hunden må ikke sætte sig før teamet fortsætter.
Højre handling gennemføres venstre rundt og bagom føreren til højre-
positionen.

20.
Sit foran - Hund Højre rundt - Fremad
Stationær øvelse.
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21.

Før skiltet, med dette på højre side og mens hunden går i pladspositionen 
kaldes hunden til at sidde foran (fx. Plet, her) så hunden drejer højre rundt og 
har front mod føreren. Idet signalet afgives stopper man sin gang fremad. I 
begynderklassen må føreren godt tage et skridt baglæns så hunden kan sætte 
sig lige foran. Hunden skal sidde så tæt på føreren at denne umiddelbart ville 
kunne klappe hunden på hovedet (½ meter). Når hunden sidder er første del af 
øvelsen udført.
Hunden dirigeres derefter venstre rundt til pladsposition idet den holder sit 
hoved mod føreren under hele drejningen. Det ideelle er at hunden vender ved 
at dreje bagdelen rundt. Hunden må gerne hjælpes til pladspositionen med både 
lyd-, krops- og håndtegn, men skal være nået rundt før man begynder at gå 
fremad. 
I klasserne for øvede, eksperter og champions må føreren ikke bevæge 
fødderne før hunden er tilbage i pladspositionen.

Det primære i øvelsen: Føreren gør holdt og kalder hunden ind foran sig hvor 
hunden sætter sig foran (med front mod føreren). I begynderklassen er det 
tilladt føreren at gå ét skridt baglæns for lettere at få hunden ind foran.  
I øvelsens anden del dirigeres hunden til pladspositionen ved at gå direkte til 
venstre side med front mod føreren. Herefter går føreren fremad. Hunden må 
ikke sætte sig før teamet fortsætter.
Højre handling gennemføres højre rundt direkte til højre-positionen.

Stationær øvelse.
Sit foran - Hund Venstre rundt - Fremad
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Før skiltet, med dette på højre side og mens hunden går i pladspositionen 
kaldes hunden til at sidde foran (fx. Plet, her) så hunden drejer højre rundt og 
har front mod føreren. Idet signalet afgives stopper man sin gang fremad. I 
begynderklassen må føreren godt tage et skridt baglæns så hunden kan sætte 
sig lige foran. Hunden skal sidde så tæt på føreren at denne umiddelbart ville 
kunne klappe hunden på hovedet (½ meter). Når hunden sidder er første del af 
øvelsen udført.
Hunden dirigeres derefter højre rundt om føreren til pladspositionen. Hunden 
må gerne hjælpes til pladspositionen med både lyd-, krops- og håndtegn. Når 
hunden har sat sig fortsætter teamet til næste øvelse. 
I klasserne for øvede, eksperter og champions må føreren ikke bevæge 
fødderne før hunden sidder i pladspositionen.

Det primære i øvelsen: Føreren gør holdt og kalder hunden ind foran sig hvor 
hunden sætter sig foran (med front mod føreren). I begynderklassen er det 
tilladt føreren at gå ét skridt baglæns for lettere at få hunden ind foran.  
I øvelsens anden del dirigeres hunden til pladspositionen ved at gå højre rundt 
og bagom føreren. Først når hunden sidder i pladsposition går teamet atter 
fremad.
Højre handling gennemføres venstre rundt, bagom føreren og sidde højre-
position.

22.
Sit foran - Hund Højre rundt - STOP
Stationær øvelse.
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23.

Før skiltet, med dette på højre side og mens hunden går i pladspositionen 
kaldes hunden til at sidde foran (fx. Plet, her) så hunden drejer højre rundt og 
har front mod føreren. Idet signalet afgives stopper man sin gang fremad. I 
begynderklassen må føreren godt tage et skridt baglæns så hunden kan sætte 
sig lige foran. Hunden skal sidde så tæt på føreren at denne umiddelbart ville 
kunne klappe hunden på hovedet (½ meter). Når hunden sidder, er første del af 
øvelsen udført.
Hunden dirigeres derefter venstre rundt til pladsposition idet den holder sit 
hoved mod føreren under hele drejningen. Det ideelle er at hunden vender ved 
at dreje bagdelen rundt. Hunden må gerne hjælpes til pladspositionen med både 
lyd-, krops- og håndtegn. Når hunden har sat sig fortsætter teamet til næste 
øvelse. 
I klasserne for øvede, eksperter og champions må føreren ikke bevæge 
fødderne før hunden sidder i pladspositionen.

Det primære i øvelsen: Føreren gør holdt og kalder hunden ind foran sig hvor 
hunden sætter sig foran (med front mod føreren). I begynderklassen er det 
tilladt føreren at gå ét skridt baglæns for lettere at få hunden ind foran.  
I øvelsens anden del dirigeres hunden til pladspositionen ved at gå direkte til 
venstre side med front mod føreren. Først når hunden sidder i pladsposition 
går teamet atter fremad.
Højre handling gennemføres højre rundt og direkte til sit højre-position.

Sit foran - Hund Venstre rundt - STOP
Stationær øvelse.
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Før skiltet og med dette på højre side stopper teamet og hunden sætter sig ned i 
plads-positionen. 
Først tages et skridt fremad og der stoppes, hvorefter hunden sætter sig.  
Derefter tages to skridt fremad og der stoppes.  
Til sidst tages tre skridt fremad og der stoppes.  
Det er valgfrit hvilken fod der startes med, men fødderne skal samles ved stop.

Det primære i øvelsen: Teamet stopper og hunden sætter sig i 
pladspositionen. Føreren tager 1 skridt fremad med hunden i pladspositionen 
og stopper, derefter 2 skridt fremad, stop og 3 skridt fremad, stop. Hunden 
holder pladspositionen under bevægelsen og hunden sætter sig på plads 
hver gang føreren stopper.
Højre handling gennemføres på samme måde. Hunden holder hele tiden 
højre-position.

24.
STOP - 1, 2, 3 skridt fremad - STOP
Stationær øvelse.
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25.

Før skiltet, med dette på højre side og mens hunden går i pladspositionen 
kaldes hunden til at sidde foran (fx. Plet, her) så hunden drejer højre rundt 
og har front mod føreren. Idet signalet gives stopper man sin gang fremad. I 
begynderklassen må føreren tage et skridt baglæns så hunden kan sætte sig 
lige foran. Hunden skal sidde så tæt på føreren at denne umiddelbart ville kunne 
klappe hunden på hovedet. Når hunden sidder, er første del af øvelsen udført. 
Nu tages 1 skridt bagud mens hunden følger med og der stoppes og hunden 
sætter sig igen foran. Derefter tages 2 skridt bagud mens hunden følger med, 
der stoppes og hunden sætter sig foran. Til sidst tages 3 skridt bagud mens 
hunden følger med, der stoppes og hunden sætter sig foran. Hunden dirigeres 
til pladspositionen (valgfri vej) og der fortsættes fremad når hunden er kommet i 
position uden at sætte sig. 
Det er valgfrit hvilken fod der startes med, men fødderne skal samles ved stop.

Det primære i øvelsen: Føreren gør hold og kalder hunden ind foran sig hvor 
hunden sætter sig foran (med front mod føreren). I begynderklassen er det 
tilladt føreren at gå ét skridt baglæns for lettere at få hunden ind foran. Når 
hunden sidder, går føreren 1 skridt bagud, stopper. Hunden følger med og 
sætter sig foran føreren når denne stopper. Føreren tager derefter 2 skridt, 
stop og 3 skridt stop. Hunden følger med hver gang føreren bevæger sig 
og sætter sig hver gang føreren stopper. Herefter dirigeres hunden selvvalgt 
til pladspositionen før føreren går fremad. Hunden må ikke sætte før teamet 
fortsætter .
Højre handling gennemføres på samme måde. Hunden holder hele tiden 
højre-position.

Sit foran - 1, 2, 3 skridt bagud
Stationær øvelse.
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Før skiltet og med dette på højre side stopper teamet og hunden sætter sig 
i pladspositionen. Dette kan enten ske automatisk eller føreren kan give et 
tegn og/eller et signal. Føreren må godt sænke hastigheden gradvist inden 
opstandsningen så hunden kan nå at sætte sig i samme øjeblik føreren stopper.  
Når hunden har sat sig, dirigeres den til igen at følge med i pladspositionen indtil 
næste øvelse.

Det primære i øvelsen: Føreren gør holdt og hunden sætter sig i 
pladspositionen - straks efter fortsætter teamet til den næste øvelse med hunden 
på plads.
Højrehandling gennemføres på samme måde. Hunden holder hele tiden højre-
position.

26.
STOP
Stationær øvelse.



marts 2015 35

Rally Lydighed
Øvelsesbeskrivelser

2015

27.

Før skiltet og med dette på højre side stopper teamet og hunden sætter sig 
i pladspositionen. Dette kan enten ske automatisk eller føreren kan give et 
tegn og/eller et signal. Føreren må godt sænke hastigheden gradvist inden 
opstandsningen så hunden kan nå at sætte sig i samme øjeblik føreren stopper.
Når hunden har sat sig, dirigeres den til igen at følge med ved førerens venstre 
side i løb.
Løbet fortsætter indtil de nærmer sig skiltet, der angiver ”Almindelig gang”, 
”Langsom gang” eller passerer mållinjen.  
Føreren må opildne sin hund med ord og i klasserne for begyndere og øvede 
også med klap i hænderne eller på låret for at få den til at holde tempoet.
I begynderklassen skal næste øvelse være ”Almindelig gang”, ”Langsom gang”” 
eller Mål. I de øvrige klasser kan øvelserne 3 til 11 udføres før hastigheden igen 
ændres til Almindelig gang.

Det primære i øvelsen: Føreren stopper og hunden skal sætte sig på plads, 
straks efter kaldes hunden med fremad i pladspositionen direkte i løb. 
Højre handling gennemføres på samme måde. Hunden holder hele tiden 
højre-position.

STOP - Løb fremad fra Sit
Stationær øvelse.
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Før skiltet og med dette på højre side stopper teamet og hunden sætter sig i 
pladspositionen. Dette kan enten ske automatisk eller føreren kan give et tegn 
og/eller en kommando. Føreren må godt sænke hastigheden gradvist inden 
opstandsningen så hunden kan nå at sætte sig i samme øjeblik føreren stopper. 
Føreren kan dirigere hunden til at blive siddende ved ord- og/eller tegn-
kommandoer. Føreren går et skridt fremad, drejer til venstre, går hele vejen 
rundt om hunden tilbage til pladspositionen. Herfra dirigeres hunden til igen at 
følge med til næste øvelse. 

Det primære i øvelsen: Føreren stopper og hunden skal sætte sig på 
plads. Hunden bliver siddende mens føreren går venstre-rundt om hunden. 
Føreren kan gøre et kort holdt inden der fortsættes til næste øvelse.
Højre handling gennemføres på samme måde. Hunden holder hele tiden 
højre-position.

28.
STOP - Gå rundt
Stationær øvelse.
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29.

Før skiltet og med dette på højre side stopper teamet og hunden sætter sig 
på plads. Dette kan enten ske automatisk eller føreren kan give et signal og/
eller en kommando. Føreren må godt sænke hastigheden gradvist inden 
opstandsningen så hunden kan nå at sætte sig i samme øjeblik føreren stopper.
Føreren dirigerer hunden til at lægge sig ved ord- og/eller tegn-kommandoer. 
Når hunden ligger, stiller føreren sig ved hundens skulder før teamet fortsætter 
til næste øvelse. Hunden fortsætter direkte fra dæk positionen.  
I begynderklassen må føreren flytte sig under øvelsen og hjælpe hunden med 
hænderne, men ikke berøre den. I klasserne for øvede, eksperter og champions 
må føreren ikke bevæge fødderne før teamet går videre.  

Det primære i øvelsen: Føreren stopper og hunden sætter sig i 
pladspositionen. Herefter dirigeres hunden i dæk efterfulgt af en kommando til 
at fortsætte fremad fra dæk positionen.  
Højre handling gennemføres på samme måde. Hunden holder hele tiden 
højre-position.

STOP - Dæk
Stationær øvelse.
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Før skiltet og med dette på højre side dirigerer føreren hunden til at dække 
af ved ord- og/eller tegn-kommandoer. Føreren stopper idet kommandoen 
gives. Føreren må godt sænke hastigheden gradvist inden opstandsningen så 
hunden kan nå at lægge sig i samme øjeblik signalet gives. I begynderklassen 
må føreren gerne gå ind foran hunden for at hjælpe hunden, men ikke berøre 
den. Når hunden ligger, stiller føreren sig oprejst ved siden af hunden og 
holder en kort pause før teamet fortsætter. Hunden fortsætter direkte fra dæk 
positionen. 

Det primære i øvelsen: Teamet stopper og hunden dirigeres direkte i dæk 
uden at sætte sig først. Når hunden er kommet helt ned i dæk, går føreren 
atter fremad samtidig med at hunden dirigeres fremad i pladsposition direkte 
fra dæk.
Højre handling gennemføres på samme måde. Hunden holder hele tiden 
højre-position.

30.
Dæk
Stationær øvelse.
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31.

Før skiltet og med dette på højre side stopper teamet og hunden sætter 
sig i pladspositionen. Dette kan enten ske automatisk eller føreren kan 
give en kommando. Føreren må godt sænke hastigheden gradvist inden 
opstandsningen så hunden kan nå at sætte sig på plads i samme øjeblik føreren 
stopper.  
Føreren dirigerer hunden til at lægge sig ved ord- og/eller tegn-kommandoer. I 
begynderklassen må føreren gerne flytte sig under øvelsen og hjælpe hunden 
med hænderne.  
Føreren kan hjælpe hunden til at blive liggende ved ord- og/eller tegn-
kommandoer. Føreren går et skridt fremad, drejer til venstre, går hele vejen 
rundt om hunden og kan gøre et kort stop når han er tilbage i pladspositionen. 
Hunden fortsætter direkte fra dæk. 

Det primære i øvelsen: Føreren stopper og hunden skal sætte sig på plads. 
Herfra dirigeres hunden i dæk og hunden bliver liggende mens føreren går 
venstre-rundt om hunden til pladspositionen. Føreren kan gøre et kort holdt 
i pladspositionen inden der fortsættes til næste øvelse. Hunden går fremad 
direkte fra dæk.
Højre handling gennemføres på samme måde idet føreren går højre rundt om 
hunden. Hunden fortsætter i højre-position.

STOP - Dæk - Gå rundt
Stationær øvelse.
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Lige før eller på højde med skiltet giver føreren signal til hunden, som skal 
gennemføre en drejning på 360°væk fra føreren, mens føreren fortsætter 
fremad.  
Drejningen skal ske i en flydende bevægelse både hos hund og fører. 
I begynderklassen må føreren gerne nedsætte farten i øvelsen, men ikke stoppe 
helt op.. 

Det primære i øvelsen: Før skiltet passeres dirigeres hunden til at snurre 
en gang rundt, væk fra føreren, og komme tilbage i plads positionen mens 
føreren fortsætter sin gang fremad.
Højre handling gennemføres på samme måde. Hunden holder hele tiden 
højre-position.

32.
Hund snur rundt
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33.

Lige efter skiltet, der passeres på venstre side, og under ”Almindelig gang” tager 
føreren et skridt til venstre og lidt fremad med den venstre fod for derefter at 
fortsætte fremad. Skridtet til venstre skal få hunden til at følge med til venstre så 
den fastholder sin position under og efter øvelsen.
Dette er et udmærket eksempel på fordelen ved at føreren har hundens 
opmærksomhed før øvelsen udføres. Bemærk at hverken tempo eller retning 
ændres under øvelsen og der fortsættes på en linje der er et skridt til venstre for 
den originale linje. 

Det primære i øvelsen: Skiltet holdes på venstre side. Efter skiltet og i 
bevægelse tager føreren ét skridt diagonalt til venstre med venstre fod og 
teamet fortsætter af den nye linje - parallelforskudt fra den oprindelige - uden at 
gøre holdt. Hunden holder hele tiden pladsposition.
Højre handling gennemføres også til venstre. Hunden holder hele tiden højre-
position.

Sidestep til venstre
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Øvelsen kræver 2 kegler der placeres 2 - 2,5 meter fra hinanden. Skiltet kan 
placeres tæt på en af keglerne og dermed kunne passeres på venstre side. Hvis 
skiltet placeres separat skal det passeres så det holdes på højre side.
I rask gang foretages et 8-tal rundt om keglerne ved at den ene kegle passeres 
på højre side og den anden kegle på venstre. Hvilken kegle der passeres 
først afhænger af banens forløb. Hundeføreren holder sit tempo mens hunden 
afpasser sit tempo i drejningerne så den fastholder sin position. Udgangssiden 
vil altid være modsat indgangssiden.  

Det primære i øvelsen: Teamet skal gå et helt 8-tal, hvorved de passerer 
centrum 3 gange.
Højre handling gennemføres på samme måde. Hunden holder hele tiden 
højre-position.

34.
8-tal
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35.

Før skiltet og med dette på højre side stopper teamet uden at hunden sætter 
sig ned og føreren dirigerer hunden til at stå helt stille ved ord- og/eller tegn. I 
begynderklassen må føreren gerne flytte sig ind foran hunden og kan vælge at 
sætte sit højre ben ind foran hunden for at hjælpe hunden, men må ikke berøre 
hunden.  
Når hunden står stille, stiller føreren sig ved siden af den og holder en kort 
pause før teamet fortsætter. Hunden følger med direkte fra stå til den gående 
pladsposition.
 

Det primære i øvelsen: Teamet stopper og hunden dirigeres til at blive 
stående idet føreren stopper ved siden af hunden. Når hunden står helt 
stille, går føreren atter fremad samtidig med at hunden dirigeres fremad i 
pladsposition direkte fra stående position.
Højre handling gennemføres på samme måde. Hunden holder hele tiden 
højre-position.

Stå
Stationær øvelse.
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Før skiltet og med dette på højre side giver føreren signal til hunden at den skal 
bakke. Føreren går mindst 1 stort og tydeligt skridt bagud så hunden må bakke 
for at holde pladspositionen. Herefter fortsættes teamet fremad.
Skridtet markeres ved at forreste ben løftes og sættes bagved det andet i en god 
afstand. Fødderne samles hverken før eller efter retningsskiftet ligesom hunden 
heller ikke stoppes i dens bevægelser.

Det primære i øvelsen: Fra almindelig gang skifter føreren retning ved at 
bakke mindst 1 skridt uden at stoppe op, herefter fortsætter teamet fremad. 
Hunden bakker med føreren og holder sin position under hele øvelsen uden at 
sætte sig.
Højre handling gennemføres på samme måde. Hunden holder hele tiden 
højre-position.

36.
1 skridt baglæns - Hunden bakker
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Denne øvelse kræver 4 - 5 kegler, der placeres på en lige linje med en afstand 
på 1,5 - 2 meter imellem hver. Den kegle, der skal cirkles omkring, skal afvige fra 
de øvrige og være en af de midterste kegler. Der laves kun én ekstra cirkel. Hvis 
skiltet er placeret på første kegle, må det passeres på førerens venstre side. 
Første kegle skal altid passeres på venstre side, hvorefter teamet går zig-zag 
mellem keglerne, laver en rundkreds rundt om den afvigende kegle, og slutter 
mellem de to sidste kegler. Føreren holder et raskt tempo og hunden tilpasser 
sin hastighed til føreren så den fastholder sin position.. 

39.
Slalom med rundtur

Øvede klassen

Det primære i øvelsen: Indgangen til slalom er med den første kegle på 
hundens/førerens venstre side. Teamet skal færdiggøre hele øvelsen ved 
at passere den sidste kegle.
Højre handling gennemføres på samme måde med første kegle på venstre side. 
Hunden holder hele tiden højre-position.



46 marts 2015

Rally Lydighed
Øvelsesbeskrivelser

2015

Øvelsen består af 2 kegler, der placeres 2 - 2½ meter fra hinanden og 2 
afledninger, der placeres 1 - 1½ meter fra midten. Afledningerne består af 2 ikke 
tætte, men sikre beholdere med fristende godbidder. Legetøj kan erstatte eller 
placeres sammen med madskålene. Hunden må ikke kunne få fat i hverken 
mad, skåle eller legetøj. Skiltet kan placeres tæt på en af keglerne og dermed 
kunne passeres på venstre side. Hvis skiltet placeres separat skal det passeres 
så det holdes på højre side.
Øvelsen starter med en kegle og en afledning på hver sin side. I rask gang 
foretages et 8-tal rundt om keglerne ved at den ene kegle passeres på højre 
side og den anden kegle på venstre. Hvilken kegle der passeres først afhænger 
af banens forløb. Hundeføreren holder sit tempo mens hunden afpasser sit 
tempo i drejningerne. Udgangssiden vil altid være modsat indgangssiden 

Det primære i øvelsen: Teamet skal gå et helt 8-tal, hvorved de passerer 
centrum 3 gange. Hunden holder pladspositionen uden at fristelserne 
berøres.
Højre handling gennemføres på samme måde. Hunden holder hele tiden 
højre-position.

40.
Fristende 8-tal
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41.

Øvelsen kan forekomme to gange i ekspert- og champion klassen.
Springet kan være et højdespring eller et længdespring. Højdespringet kan være 
et lukket ”lydighedsspring” eller et åbent ”agilityspring”. 
Øvelsen starter efter skiltet som placeres 1 - 3 meter før springet. Efter at 
skiltet er passeret må føreren gerne løbe for at hjælpe hunden over springet og 
hurtigt retur til pladspositionen. I passende afstand sender føreren hunden over 
springet og fortsætter selv i en lige linje forbi springet i en hastighed så føreren 
holder sig på højde med hunden. Hunden søger direkte tilbage til positionen 
efter at have sprunget. Springet kan gentages, hvis det ikke bliver revet 
ned. 

Det primære i øvelsen: Efter skiltet og direkte fra pladspositionen dirigeres 
hunden over springet, mens føreren fortsætter fremad uden opstandsning, 
afventning eller stop. Efter at hunden har sprunget i den rigtige retning, 
fortsætter teamet til den næste øvelse med hunden i pladsposition.
Højre handling gennemføres på samme måde. Hunden vender tilbage til 
højre-position.

Send over spring
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Føreren stopper foran skiltet og hunden sætter sig i ”plads-position”. 
Vendingen på stedet kan udføres på flere måder ligesom i det almindelige 
lydighedsprogram. Fx. kan højre fod drejes ca. 60-70° på samme sted og 
venstre fod flyttes hen til højre fod. Den højre fod drejes igen så de 90° er 
nået og venstre fod flyttes igen. Vendingen kan også udføres på en gang ved 
at højre fod drejes alle 90° med det samme og venstre fod flyttes til. Hunden 
skal bevæge sig rundt sammen med føreren på ydersiden og sætte sig når 
vendingen er afsluttet. 

Det primære i øvelsen: Teamet stopper og hunden sætter sig. Derefter 
drejer teamet, på stedet, 90° til højre. Hunden følger med og holder sin 
pladsposition, sætter sig igen hvorefter teamet fortsætter til næste øvelse.
Højre handling gennemføres også til højre. Hunden holder hele tiden højre-
position.

42.
STOP - 90° højre om - STOP
Stationær øvelse.
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43.

Føreren stopper foran skiltet og hunden sætter sig i ”plads-position”. 
Vendingen på stedet kan udføres på flere måder ligesom i det almindelige 
lydighedsprogram. Fx. kan venstre fod drejes ca. 60-70° på samme sted og 
højre fod flyttes hen til venstre fod. Vendingen kan også udføres på en gang 
ved at venstre fod drejes alle 90° med det samme og højre fod flyttes til. 
Hunden skal bevæge sig rundt sammen med føreren på ydersiden og sætte 
sig når vendingen er afsluttet. Det ideelle er at hunden bakker for at holde sin 
position. 
 

Det primære i øvelsen: Teamet stopper og hunden sætter sig. Derefter 
drejer teamet, på stedet, 90° til venstre. Hunden følger med og holder sin 
pladsposition, sætter sig igen hvorefter teamet fortsætter til næste øvelse.
Højre handling gennemføres også til venstre. Hunden holder hele tiden højre-
position.

STOP - 90° venstre om - STOP
Stationær øvelse.
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Føreren stopper foran skiltet og hunden sætter sig i pladsposition. Vendingen på 
stedet kan udføres på flere måder ligesom i det almindelige lydighedsprogram. 
Fx. højre fod drejes 90° og sættes et skridt frem hvorefter venstre fod flyttes 
hen til højre fod så fødderne samles. Føreren tager derefter et skridt fremad 
og føddernes samles. Hunden kaldes til pladspositionen, hvor den skal sætte 
sig før der fortsættes til næste øvelse. Hunden skal blive siddende ved begge 
opstandsninger indtil føreren har taget det afsluttende skridt og kalder på 
den.  

Det primære i øvelsen: Teamet stopper og hunden sætter sig. Hunden 
dirigeres til at blive siddende mens føreren drejer til højre og derefter tager 
et skridt i den nye retning og stopper. Hunden, der kaldes på plads, skal gå 
til pladspositionen og sætte sig hvorefter teamet fortsætter til næste øvelse.  
Højre handling gennemføres også til højre. Hunden holder hele tiden højre-
position.

44.
STOP - Højre om - 1 skridt - Kald på plads - STOP
Stationær øvelse.
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45.

Føreren stopper foran skiltet og hunden sætter sig i pladspositionen.  
Vendingen på stedet kan udføres på flere måder ligesom i det almindelige 
lydighedsprogram. Fx. kan højre fod drejes 90° på samme sted og venstre fod 
flyttes hen til højre fod. Den højre fod drejes igen så de 180° er nået og venstre 
fod flyttes frem foran til det første skridt. Vendingen kan også udføres på en 
gang ved at højre fod drejes alle 180° med det samme og venstre fod flyttes 
frem.  
Hunden skal bevæge sig rundt sammen med føreren på ydersiden og følge med 
fremad når vendingen er afsluttet.  

Det primære i øvelsen: Teamet stopper og hunden sætter sig. Derefter 
drejer teamet 180° højre rundt på stedet og bevæger sig direkte fremad.  
Højre handling gennemføres også til højre. Hunden holder hele tiden højre-
position.

STOP - Højre omkring - Fremad
Stationær øvelse.
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Føreren stopper foran skiltet og hunden sætter sig i pladspositionen.  
Vendingen på stedet kan udføres på flere måder ligesom i det almindelige 
lydighedsprogram. Fx. kan venstre fod drejes fx ca. 90° på samme sted og højre 
fod flyttes hen til venstre fod. Den venstre fod drejes igen så de 180° er nået og 
højre fod flyttes frem foran til det første skridt. Vendingen kan også udføres på 
en gang ved at venstre fod drejes alle 180° med det samme og højre fod flyttes 
frem.  
Hunden skal bevæge sig rundt sammen med føreren på indersiden og følge 
med fremad når vendingen er afsluttet. Det ideelle er at hunden bakker for at 
holde sin position. 

Det primære i øvelsen: Teamet stopper og hunden sætter sig. Derefter 
drejer teamet 180° venstre rundt på stedet og bevæger sig direkte fremad.
Højre handling gennemføres også til venstre. Hunden holder hele tiden højre-
position.

46.
STOP - Venstre omkring - Fremad
Stationær øvelse.
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47.

Føreren stopper foran skiltet og hunden sætter sig i pladspositionen.  
Vendingen på stedet kan udføres på flere måder ligesom i det almindelige 
lydighedsprogram. Fx. kan højre fod drejes 90° på samme sted og venstre fod 
flyttes hen til højre fod. Den højre fod drejes igen så de 180° er nået og venstre 
fod flyttes frem foran til det første skridt. Vendingen kan også udføres på en 
gang ved at højre fod drejes alle 180° med det samme og venstre fod flyttes 
frem.  
Hunden skal bevæge sig rundt sammen med føreren på ydersiden og følge med 
sætte sig igen når vendingen er afsluttet.  
 

Det primære i øvelsen: Teamet stopper og hunden sætter sig. Derefter 
drejer føreren på stedet 180° til højre. Hunden følger med og holder sin 
pladsposition. Hunden sætter sig igen, hvorefter teamet fortsætter til næste 
øvelse.
Højre handling gennemføres også til højre. Hunden holder hele tiden højre-
position.

STOP - Højre omkring - STOP
Stationær øvelse.
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Føreren stopper ca. ½ meter foran skiltet og hunden sætter sig i 
pladspositionen.  
Vendingen på stedet kan udføres på flere måder ligesom i det almindelige 
lydighedsprogram. Fx. kan venstre fod drejes fx ca. 90° på samme sted og højre 
fod flyttes hen til venstre fod. Den venstre fod drejes igen så de 180° er nået og 
højre fod flyttes frem foran til det første skridt. Vendingen kan også udføres på 
en gang ved at venstre fod drejes alle 180° med det samme og højre fod flyttes 
frem.  
Hunden skal bevæge sig rundt sammen med føreren på indersiden og sætte 
sig når vendingen er afsluttet. Det ideelle er at hunden bakker for at holde sin 
position. 

Det primære i øvelsen: Teamet stopper og hunden sætter sig. Derefter 
drejer føreren på stedet 180° til venstre. Hunden følger med og holder sin 
pladsposition. Hunden sætter sig igen, hvorefter teamet fortsætter til næste 
øvelse.
Højre handling gennemføres også til venstre. Hunden holder hele tiden højre-
position.

48.
STOP - Venstre omkring - STOP
Stationær øvelse.
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49.

Lige efter skiltet, der passeres på højre side, stopper teamet og hunden sætter 
sig. Med højre ben træder føreren 1 skridt lige til højre (uden at ændre retning). 
Hunden følger med, holder sin pladsposition (går sidelæns) og sætter sig igen, 
når føreren har samlet sine fødder. Det ideelle er at hunden går sidelæns. Efter 
en kort pause fortsætter teamet til næste øvelse. 
Dette er et eksempel på fordelen ved at hunden kan bruge bagbenene, når 
øvelsen skal udføres.  
Bemærk at retningen ikke ændres under øvelsen og der fortsættes på en linje 
der er en skulderbredde til højre for den originale linje. 
 

Det primære i øvelsen: Teamet stopper efter skiltet og hunden sætter sig. 
Føreren træder 1 skridt lige til højre (uden at ændre retning). Hunden følger 
med og holder sin pladsposition, sætter sig igen hvorefter teamet fortsætter til 
næste øvelse.
Højre handling gennemføres også til højre. Hunden holder hele tiden højre-
position.

STOP - 1 Skridt til højre - STOP
Stationær øvelse.
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Før skiltet og med dette på højre side stopper teamet og hunden sætter 
sig på plads. Derefter dirigeres den ind foran så den har front mod føreren. 
Hunden skal sidde så tæt på føreren at denne umiddelbart ville kunne klappe 
hunden på hovedet. Hunden dirigeres derefter højre rundt om føreren mens 
føreren bliver stående. Hunden må gerne hjælpes til ”plads-positionen” med 
både lyd-kommando og håndtegn. Øvelsen afsluttes med hunden siddende i 
pladspositionen. Føreren må ikke bevæge fødderne under øvelsen, men hånd- 
og kropskommandoer er tilladt. 

Det primære i øvelsen: Teamet stopper og hunden sætter sig. Derefter 
kalder føreren hunden ind foran sig hvor hunden sætter sig (med front mod 
føreren). I øvelsens anden del dirigeres hunden til pladspositionen ved at gå 
højre rundt og bagom føreren. Først når hunden sidder i pladsposition går 
teamet atter fremad. Føreren må ikke flytte sig for at hjælpe hunden under 
øvelsen.
Højre handling gennemføres venstre rundt og bagom føreren til sit i højre-
position.

50.
STOP - Sit foran - Højre rundt - STOP
Stationær øvelse.
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51.

Før skiltet og med dette på højre side stopper teamet og hunden sætter sig på 
plads. Derefter dirigeres den ind foran så den har front mod føreren. Hunden 
skal sidde så tæt på føreren at denne umiddelbart ville kunne klappe hunden på 
hovedet. Hunden dirigeres derefter venstre rundt til pladsposition idet den holder 
sit hoved mod føreren under hele drejningen. Det ideelle er at hunden vender 
ved at dreje bagdelen rundt. Hunden må gerne hjælpes til pladspositionen med 
både lyd-, krops- og håndtegn. Når hunden har sat sig fortsætter teamet til 
næste øvelse.. Føreren må ikke bevæge fødderne under øvelsen. 

Det primære i øvelsen: Teamet stopper og hunden sætter sig. Derefter 
kalder føreren hunden ind foran sig hvor hunden sætter sig (med front mod 
føreren). I øvelsens anden del dirigeres hunden til pladspositionen ved at gå 
direkte til venstre side med front mod føreren. Først når hunden sidder i 
pladsposition går teamet atter fremad. Føreren må ikke flytte sig for at hjælpe 
hunden under øvelsen.
Højre handling gennemføres højre rundt og direkte til sit i højre-position.

STOP - Sit foran - Venstre rundt - STOP
Stationær øvelse.
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Før skiltet og med dette på højre side stopper teamet og hunden sætter sig på 
plads. Dette kan enten ske automatisk eller føreren kan give et signal. Føreren 
må godt sænke hastigheden gradvist inden opstandsningen så hunden kan nå 
at sætte sig i samme øjeblik føreren stopper.  
Føreren dirigerer hunden til at lægge sig ved ord- og/eller tegn-kommandoer. 
Når hunden ligger dirigeres den til at sætte sig og føreren stiller sig ved siden 
af den før den dirigeres til igen at følge med ved venstre side indtil næste 
øvelse.  
I øvede klasse må føreren gerne flytte sig under øvelsen og hjælpe hunden 
med hænderne, men ikke røre hunden. I øvrige klasser må føreren ikke flytte 
fødderne under øvelsen.

Det primære i øvelsen: Teamet stopper og hunden sætter sig. Når hunden 
sidder, dirigeres hunden direkte i dæk, og derefter direkte i sit. Bortset fra i 
øvede klassen må føreren ikke flytte sig under øvelsen.
Højre handling gennemføres på samme måde. Hunden holder hele tiden 
højre-position.

52.
STOP - Dæk - Sit
Stationær øvelse.
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53.

Før skiltet og med dette på højre side stopper teamet og hunden sætter sig på 
plads. Dette kan enten ske automatisk eller føreren kan give et signal. Føreren 
må godt sænke hastigheden gradvist inden opstandsningen så hunden kan nå 
at sætte sig i samme øjeblik føreren stopper. 
Føreren dirigerer hunden til at stå ved ord- og/eller tegn-kommandoer. Føreren 
kan dirigere hunden til at blive stående ved ord- og/eller tegn-kommandoer. 
Føreren går et skridt fremad, drejer til venstre, går hele vejen rundt om hunden, 
og kan gøre et kort stop når han igen er i pladspositionen og dirigerer hunden til 
igen at følge med indtil næste øvelse. Hunden fortsætter direkte fra stå. 
I øvede klasse må føreren gerne flytte sig under øvelsen og hjælpe hunden 
med hænderne, men ikke røre hunden. I øvrige klasser må føreren ikke flytte 
fødderne før rundgangen startes.

Det primære i øvelsen: Teamet stopper og hunden sætter sig. Hunden skal 
derefter stå og blive stående mens føreren går til venstre og rundt om den. 
Føreren kan gøre et kort holdt i pladspositionen inden der fortsættes til næste 
øvelse. Teamet fortsætter med hunden direkte fra stå. I øvede klasse må føreren 
stille sig foran for at få hunden til at stå. I øvrige klasser må føreren ikke flytte 
sig under øvelsen.
Højre handling gennemføres ved at føreren går højre rundt om hund som står i 
højre-position.

STOP - Stå - Gå rundt
Stationær øvelse.
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Lige efter skiltet, der passeres på venstre side, stopper teamet og hunden sætter 
sig. Med venstre ben træder føreren 1 skulderbredt skridt lige til venstre (uden 
at ændre retning). Hunden rejser sig før førerens ben flyttes, følger med, holder 
sin pladsposition (går sidelæns) og sætter sig igen, når føreren har samlet sine 
fødder. Det ideelle er at hunden går sidelæns. Efter en kort pause fortsætter 
teamet til næste øvelse. 
Hunden skal kunne bruge bagbenene for at holde sig fri af føreren og holde sin 
position, når øvelsen skal udføres. Bemærk at retningen ikke ændres under 
øvelsen og der fortsættes på en linje der er et skridt til venstre for den originale 
linje. 

Det primære i øvelsen: Skiltet holdes på venstre side. Teamet stopper efter 
skiltet og hunden sætter sig. Føreren træder 1 skridt lige til venstre (uden at 
ændre retning). Hunden følger med og holder sin pladsposition, sætter sig 
igen hvorefter teamet fortsætter til næste øvelse.
Højre handling gennemføres også til venstre. Hunden holder hele tiden højre-
position.

54.
STOP - 1 skridt til venstre - STOP
Stationær øvelse.
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55.

Lige foran skiltet stopper teamet og hunden sætter sig i pladsposition. 
Vendingen sker ind foran hunden. Efter at være vendt tager føreren et stort 
skridt i den nye retning og benene samles før hunden kaldes til pladspositionen, 
hvor den sætter sig før der fortsættes til næste øvelse. Hunden skal blive 
siddende ved første opstandsning indtil føreren har taget det afsluttende skridt 
og kaldt på den.  

Det primære i øvelsen: Teamet stopper og hunden sætter sig. Hunden 
dirigeres til at blive siddende mens føreren drejer til venstre og derefter 
tager et skridt i den nye retning og stopper. Hunden, der kaldes på plads, 
skal gå til pladspositionen og sætte sig hvorefter teamet fortsætter til næste 
øvelse.
Højre handling gennemføres også til venstre. Hunden fortsætter i højre-
position.

STOP - Venstre om - 1 skridt - Kald på plads -  - STOP
Stationær øvelse.
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Lige foran skiltet giver føreren signal til hunden, som skal dreje ind imod føreren 
med en vending på 180°, mens føreren gennemfører en tilsvarende drejning 
væk fra hunden. Teamet fortsætter i den modsatte retning og med hunden på 
modsat side. Skiftet skal ske i en flydende bevægelse både hos hund og fører.
I Champion klassen kan der højrehandles op til 3 øvelser før næste sideskift. 
I alle andre klasser skal der følge to sideskift umiddelbart efter hinanden eller 
afsluttes i Mål. 

Det primære i øvelsen: Foran skiltet ændrer teamet retning 180° rundt mod 
højre således at hunden bytter side fra venstre til højre eller omvendt. Dette 
skal ske samtidigt, i en flydende bevægelse og uden stop..
Højre handling gennemføres også med 180° rundt mod højre. Hunden drejer 
derfor væk fra føreren.

56.
Synkron højre om
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57.

Lige foran skiltet giver føreren signal til hunden, som skal dreje væk fra føreren 
med en vending på 180°, mens føreren gennemfører en tilsvarende drejning 
ind imod hunden. Teamet fortsætter i den modsatte retning og med hunden på 
modsat side. Skiftet skal ske i en flydende bevægelse både hos hund og fører.
I Champion klassen kan der højrehandles op til 3 øvelser før næste sideskift. 
I alle andre klasser skal der følge to sideskift umiddelbart efter hinanden eller 
afsluttes i Mål.

Det primære i øvelsen: Foran skiltet ændrer teamet retning 180° rundt mod 
venstre således at hunden bytter side fra venstre til højre eller omvendt. Dette 
skal ske samtidigt, i en flydende bevægelse og uden stop. I øvede klassen skal 
to sideskift følge umiddelbart efter hinanden.
Højre handling gennemføres også med 180° rundt mod venstre. Hunden drejer 
derfor ind imod føreren.

Synkron venstre om
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Lige foran skiltet giver føreren signal til hunden, som skal dreje væk fra føreren 
med en vending på 180°, mens føreren gennemfører en tilsvarende drejning 
væk fra hunden. Teamet fortsætter derefter fremad i den modsatte retning og 
med hunden på modsat side. Skiftet skal ske i en flydende bevægelse både hos 
hund og fører. 
I Champion klassen kan der højre handles op til 3 øvelser før næste sideskift. 
I alle andre klasser skal der følge to sideskift umiddelbart efter hinanden eller 
afsluttes i Mål. 

Det primære i øvelsen: Foran skiltet ændrer teamet retning ved at dreje væk 
fra hinanden og fortsætte i modsat retning således at hunden bytter side fra 
venstre til højre eller omvendt. Dette skal ske samtidigt, i en flydende bevægelse 
og uden stop. I øvede klassen skal to sideskift følge umiddelbart efter hinanden.
Højre handling gennemføres på samme måde. Hunden holder hele tiden 
højre-position.

58.
Springvand
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59.

Lige foran skiltet giver føreren signal til hunden, som skal dreje ind imod føreren 
med en vending på 180°, mens føreren gennemfører en tilsvarende drejning 
imod hunden. Teamet fortsætter derefter fremad i den modsatte retning og med 
hunden på modsat side. Skiftet skal ske i en flydende bevægelse både hos hund 
og fører. 

I Champion klassen kan der højre handles op til 3 øvelser før næste sideskift. 
I alle andre klasser skal der følge to sideskift umiddelbart efter hinanden eller 
afsluttes i Mål. 

Det primære i øvelsen: Foran skiltet ændrer teamet retning ved at dreje ind 
mod hinanden og fortsætte i modsat retning således at hunden bytter side fra 
venstre til højre eller omvendt. Dette skal ske samtidigt, i en flydende bevægelse 
og uden stop. I øvede klassen skal to sideskift følge umiddelbart efter hinanden.
Højre handling gennemføres på samme måde. Hunden holder hele tiden 
højre-position.

Tulipan
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Før skiltet og med dette på højre side drejer føreren 180° rundt til venstre. 
Drejningen kan foretages med en lille bue. Måden der drejes på afhænger af 
både hunden og førerens evne til at gennemføre drejningen flydende. Hunden 
skal fortsætte højre rundt om føreren og hurtigt genoptage sin pladsposition. 
Føreren tager 1 - 3 skridt i den modsatte retning før der gennemføres endnu en 
vending på samme måde.

Det primære i øvelsen: Før skiltet passeres og med hunden i pladspositionen 
går føreren venstre omkring, mens hunden går højre om - rundt om føreren 
til pladspositionen. Føreren tager herefter 1 - 3 skridt med hunden i position 
før der foretages endnu en vending og teamet fortsætter i den oprindelige 
retning. Vendingerne skal ske samtidigt og uden stop.
Højre handling gennemføres ved at føreren går højre omkring, mens hunden 
går venstre om. Hunden fortsætter i højre-position.

60.
To Tyskervendinger
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61.

Før skiltet og med dette på højre side giver føreren signal til hunden, som skal 
gennemføre en cirkel på 360° ind foran og rundt om føreren, mens føreren 
fortsætter fremad.  
Føreren skal holde sit tempo mens hunden afpasser sin hastighed for hurtigt at 
komme tilbage i positionen. 

Det primære i øvelsen: Før skiltet passeres og med hunden i pladspositionen 
dirigeres hunden til at gå en gang rundt om føreren, og komme tilbage i plads 
positionen mens føreren fortsætter sin gang fremad uden stop.
Højre handling gennemføres på samme måde. Hunden fortsætter i højre-
position.

Cirkel i gang omkring fører
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Før skiltet og med dette på højre side giver føreren signal til hunden at den skal 
bakke. Føreren går mindst 2 store og tydelige skridt bagud så hunden må bakke 
for at holde pladspositionen. Herefter fortsættes teamet fremad.
Skridtene markeres ved at forreste ben løftes og sættes bagved det andet i en 
god afstand to gange. Fødderne samles hverken før eller efter retningsskiftet 
ligesom hunden heller ikke stoppes i dens bevægelser.

Det primære i øvelsen: Under fri ved fod skifter føreren retning ved at 
bakke mindst 2 skridt uden at stoppe op, herefter fortsætter teamet fremad. 
Hunden bakker med føreren og holder sin position under hele øvelsen uden at 
sætte sig.
Højre handling gennemføres på samme måde. Hunden holder hele tiden 
højre-position.

62.
2 Skridt baglæns - Hunden bakker
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Ærespladsen gennemføres med hunden i snor.  
Bedømmeren afgør om hunden skal sidde eller ligge og om føreren skal stå ved 
siden af eller foran hunden. Positionerne skal være ens for alle deltagerne. 
Gennemløbet i ekspertklassen afsluttes enten direkte på Ærespladsen eller via 
målskiltet til Ærespladsen. Ærespladsen holdes så længe den efterfølgende 
hund er på banen. Føreren må gerne snakke med sin hund mens øvelsen 
gennemføres. Det ideelle er at både hund og fører virker afslappede.
Øvelsen skal placeres så hverken hund eller fører er i vejen for det 
gennemløbende team og i passende afstand af baneforløbet. Kun de første 2½ 
minut indgår i bedømmelsen. 

65.
Æresplads

Ekspert klassen

Det primære i øvelsen: Denne øvelse udføres med line på. Dommeren 
bestemmer om hunden skal sidde eller være dækket af og om føreren skal stå 
ved siden af hunden eller foran hunden med front mod den under øvelsen. Alle 
klassens hunde skal gennemføre øvelsen på samme måde.  
Hunden skal holde positionen og blive på stedet mens den næste hund 
gennemfører banen.



70 marts 2015

Rally Lydighed
Øvelsesbeskrivelser

2015

Teamet stopper i en passende afstand i forhold til springet og hunden sætter sig. 
Hunden dirigeres derefter til at springe uden at føreren flytter sig. Efter springet 
skal hunden gøre et kort stop i en, af føreren, selvvalgt position (fx stå/sit/dæk) 
før den springer tilbage og går direkte til pladspositionen (valgfri vej) og sætter 
sig.
Herfra fortsættes i banens retning, som altid vil være en anden end 
springretningen. Der kan vendes til højre, venstre eller helt omkring. Der kan kun 
bruges højdespring i denne øvelse.

Det primære i øvelsen: Teamet stopper før springet og hunden sætter sig. 
Føreren bliver stående mens hunden sendes over springet, stoppes på 
modsat side i en selvvalgt position og derefter kaldes tilbage og sætter sig 
direkte i pladspositionen. Teamet fortsætter herfra i banens retning. Stationær 
øvelse.
Højre handling gennemføres på samme måde. Hunden sætter sig og 
fortsætter i højre-position.

66.
STOP - Spring - Ro - Spring - STOP
Stationær øvelse.
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67.

Feltet består af 4 lige lange stænger fx. elektrikerrør. Stængerne skal være 
mindst 1,2 meter lange og med en udvendig diameter på mindst 18 mm. 
Stængerne skal samles i hjørnerne med fx. gummislange omkring rørender eller 
elastik igennem rør.
Under gang drejer teamet i retning mod feltet. Føreren gør holdt med skiltet 
ca. ½ meter foran, skråt til højre og hunden sætter sig. Hunden dirigeres 
fra siddende stilling til at løbe ud (max 5 meter) til feltet og lægge sig med 
størstedelen af kroppen indenfor feltet. Føreren fortsætter derefter fremad på 
banen til næste øvelse som skal være «Indkald under gang».

Det primære i øvelsen: Under gang drejer teamet i retning mod feltet før 
hunden sætter sig ned. Når hunden sidder på plads dirigeres den til at 
løbe frem (max. 5 meter) til feltet og lægge sig med størstedelen af kroppen 
indenfor dette. Herefter fortsætter føreren fremad. Hunden bliver liggende 
indtil ”Indkald under gang”, der skal være næste øvelse.
Højre handling gennemføres på samme måde. 

STOP - Gå hen og læg dig
Stationær øvelse.
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Før skiltet og med dette på højre side stopper teamet og hunden sætter sig på 
plads. Dette kan enten ske automatisk eller føreren kan give et signal. Føreren 
må godt sænke hastigheden gradvist inden opstandsningen så hunden kan nå 
at sætte sig i samme øjeblik føreren stopper. 
Føreren dirigerer hunden til at stå ved ord- og/eller tegn-kommandoer. Føreren 
kan dirigere hunden til at blive stående ved ord- og/eller tegn-kommandoer. 
Føreren dirigerer herefter hunden til at lægge sig uden at den sætter sig først. 
Hunden fortsætter direkte fra dæk.
Føreren må ikke flytte fødderne under øvelsen.. 

Det primære i øvelsen: Teamet stopper og hunden sætter sig. Derefter 
kommer hunden op at Stå. Herefter kommer hunden i Dæk og til sidst fortsætter 
teamet fremad med hunden i pladspositionen direkte fra dæk. Føreren må ikke 
flytte sig under øvelsen.
Højre handling gennemføres på samme måde. Hunden holder hele tiden 
højre-position.

68.
STOP - Stå - Dæk
Stationær øvelse.



marts 2015 73

Rally Lydighed
Øvelsesbeskrivelser

2015

69.

Før skiltet og med dette på højre side stopper teamet og hunden sætter sig på 
plads. Dette kan enten ske automatisk eller føreren kan give et signal. Føreren 
må godt sænke hastigheden gradvist inden opstandsningen så hunden kan nå 
at sætte sig i samme øjeblik føreren stopper. 
Føreren dirigerer hunden til at stå ved ord- og/eller tegn-kommandoer. Føreren 
kan dirigere hunden til at blive stående ved ord- og/eller tegn-kommandoer. 
Føreren dirigerer herefter hunden til at sætte sig 
Føreren må ikke flytte fødderne under øvelsen.. 

Det primære i øvelsen: Teamet stopper og hunden sætter sig. Derefter 
kommer hunden op at stå. Herefter kommer hunden i sit, hvorefter teamet 
fortsætter fremad. Føreren må ikke flytte sig under øvelsen.
Højre handling gennemføres på samme måde. Hunden holder hele tiden 
højre-position.

  

STOP - Stå - Sit
Stationær øvelse.
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Før skiltet og med dette på højre side stopper teamet og hunden sætter sig. 
Føreren tager et skridt fremad, hunden følger med og der stoppes, hunden bliver 
stående stille. Herefter tages igen et skridt fremad sammen med hunden, der 
stoppes og hunden sætter sig. Til sidst tages endnu et skridt fremad sammen 
med hunden, der stoppes og hunden dækkes af. 
Det er valgfrit hvilken fod der startes med, men fødderne skal samles ved stop. 
Der fortsættes fremad direkte fra Dæk.

Det primære i øvelsen: Teamet stopper og hunden sætter sig. Teamet går 
1 skridt, stopper hunden står stille. Teamet går 1 skridt, stopper, hunden 
sætter sig. Teamet går 1 skridt, stopper, hunden lægger sig og til sidst 
fortsætter teamet fremad med hunden i pladspositionen direkte fra dæk. 
Stationær øvelse.
Højre handling gennemføres på samme måde. Hunden holder hele tiden 
højre-position.

70.
STOP - 1 skridt Stå, 1 skridt Sit, 1 skridt Dæk
Stationær øvelse.
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71.

Lige før eller på højde med skiltet giver føreren signal til hunden om at komme til 
pladspositionen. Indkaldet skal ske uden at føreren ændrer tempo. Hunden skal 
nå at være på plads før næste øvelse. 

Det primære i øvelsen: Lige før eller på højde med skiltet kalder føreren på 
hunden som skal komme direkte til den gående pladsposition. Føreren 
må ikke ændre tempo under øvelsen men fortsætter til den næste øvelse med 
hunden i position.
Højre handling gennemføres på samme måde. Hunden kaldes til højre side..

 Øvelsen kan forekomme to gange på en bane.
Indkald under gang
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En spand eller lignende med fast hank og indhold skal placeres et par meter fra 
øvelsesområdet og over jordniveau på et lille bord e.l. 
Før skiltet og med dette på højre side stopper teamet og hunden sætter sig. 
Hunden dirigeres til at blive siddende mens føreren henter eller afleverer en 
spand eller lignende med hank og et ikke spiseligt indhold. Hunden skal blive 
siddende indtil føreren er returneret til positionen ved siden af hunden hvorefter 
teamet fortsætter til næste øvelse. 
Mellem de to øvelser (hente og bringe) skal spanden holdes i hanken og i højre 
eller venstre hånd efter eget valg og hunden skal holde sin position på højre 
eller venstre side..
Der skal følge en ”bringe øvelse” umiddelbart efter en ”hente øvelse”.  

Det primære i øvelsen: Føreren stopper og hunden sætter sig og bliver 
siddende mens føreren går fra den og kommer tilbage igen. En Hent-øvelse 
skal efterfølges af en Bring-øvelse. Hunden skal holde pladspositionen 
mellem de to øvelser.
Højre handling gennemføres på samme måde. Hunden holder hele tiden 
højre-position.

72.
STOP - Hent/Bring
Stationær øvelse.
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73.

En spand eller lignende med fast hank og indhold skal placeres et par meter fra 
øvelsesområdet og over jordniveau på et lille bord e.l. 
Før skiltet og med dette på højre side stopper teamet og hunden dirigeres til 
at blive stående uden at sætte sig først. Hunden bliver stående mens føreren 
henter eller afleverer en spand eller lignende med hank og et ikke spiseligt 
indhold. Hunden skal blive stående stille indtil føreren er returneret til positionen 
ved siden af hunden hvorefter teamet fortsætter til næste øvelse. 
Mellem de to øvelser (hente og bringe) skal spanden holdes i hanken og i højre 
eller venstre hånd efter eget valg og hunden skal holde sin position på højre 
eller venstre side..
Der skal følge en ”bringe øvelse” umiddelbart efter en ”hente øvelse”.  

Det primære i øvelsen: Teamet stopper og hunden dirigeres til at blive 
stående idet føreren stopper. Hunden bliver stående mens føreren går fra 
den og kommer tilbage igen. En Hent-øvelse skal efterfølges af en Bring-øvelse. 
Hunden skal holde pladspositionen mellem de to øvelser.
Højre handling gennemføres på samme måde. Hunden holder hele tiden 
højre-position.

Stå - Hent/Bring
Stationær øvelse.



78 marts 2015

Rally Lydighed
Øvelsesbeskrivelser

2015

En spand eller lignende med fast hank og indhold skal placeres et par meter fra 
øvelsesområdet og over jordniveau på et lille bord e.l. 
Før skiltet og med dette på højre side stopper teamet og hunden dirigeres 
direkte i dæk uden at sætte sig først. Hunden dirigeres til at blive liggende 
mens føreren henter eller afleverer en spand eller lignende med hank og et 
ikke spiseligt indhold. Hunden skal blive liggende indtil føreren er returneret til 
positionen ved siden af hunden hvorefter teamet fortsætter til næste øvelse. 
Mellem de to øvelser (hente og bringe) skal spanden holdes i hanken og i højre 
eller venstre hånd efter eget valg og hunden skal holde sin position på højre 
eller venstre side..
Der skal følge en ”bringe øvelse” umiddelbart efter en ”hente øvelse”.  

Det primære i øvelsen: Teamet stopper og hunden dirigeres direkte i dæk 
uden at sætte sig først og bliver liggende mens føreren går fra den og 
kommer tilbage igen. En Hent-øvelse skal efterfølges af en Bring-øvelse. 
Hunden skal holde pladspositionen mellem de to øvelser.
Højre handling gennemføres på samme måde. Hunden holder hele tiden 
højre-position.

74.
Dæk - Hent/Bring
Stationær øvelse.
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75.

Før skiltet og med dette på højre side stopper teamet og hunden sætter sig i 
pladspositionen. Dette kan enten ske automatisk eller føreren kan give et tegn 
og/eller en kommando.  
Når hunden har sat sig, dirigeres den til at blive siddende mens føreren 
fortsætter til næste øvelse som skal være ”Indkald under gang”. Hunden skal 
sidde helt stille indtil føreren kalder. 

Det primære i øvelsen: Føreren stopper og hunden sætter sig og bliver 
siddende mens føreren går fra den. 
Højre handling gennemføres på samme måde.

STOP - Gå fra
Stationær øvelse.



80 marts 2015

Rally Lydighed
Øvelsesbeskrivelser

2015

Før skiltet og med dette på højre side stopper teamet og hunden stopper uden 
at sætte sig. Hunden dirigeres til at blive stående stille mens føreren fortsætter 
til næste øvelse som skal være ”Indkald under gang”. Hunden skal stå helt stille 
indtil føreren kalder. 

Det primære i øvelsen: Teamet stopper og hunden dirigeres til at blive 
stående idet føreren stopper. Hunden bliver stående mens føreren går fra 
den. 
Højre handling gennemføres på samme måde.

76.
Stå - Gå fra
Stationær øvelse.



marts 2015 81

Rally Lydighed
Øvelsesbeskrivelser

2015

77.

Før skiltet og med dette på højre side stopper teamet og hunden dirigeres 
direkte i Dæk uden at sætte sig. Hunden dirigeres til at blive liggende mens 
føreren fortsætter til næste øvelse som skal være ”Indkald under gang”. Hunden 
skal ligge helt stille indtil føreren kalder. 

Det primære i øvelsen: Teamet stopper og hunden dirigeres direkte i dæk 
uden at sætte sig først og blive liggende mens føreren går fra den.
Højre handling gennemføres på samme måde. 

Dæk - Gå fra
Stationær øvelse.
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Denne øvelse udføres mens teamet bevæger sig fremad. Før skiltet, med dette 
på højre side og hunden gående i position dirigeres hunden til at stå stille mens 
føreren fortsætter i uændret tempo rundt om hunden. Efter rundgangen kan 
føreren gøre et kort holdt udfor hundens skulder før teamet fortsætter. Hunden 
dirigeres til at følge med direkte fra stå. 

Det primære i øvelsen: Fra gang og uden at tøve får føreren hunden til at 
blive stående og går venstre omkring hunden. Føreren kan gøre et kort holdt 
i pladspositionen inden der fortsættes til næste øvelse. Hunden fortsætter 
direkte fra stå.
Højre handling gennemføres på samme måde, føreren går højre rund. Hunden 
fortsætter i højre-positionen

78.
Stå under gang - Gå rundt
Stationær øvelse.
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79.

Før skiltet og med dette på højre side giver føreren signal til hunden at den skal 
bakke. Føreren går mindst 3 store og tydelige skridt bagud så hunden må bakke 
for at holde pladspositionen. Herefter fortsættes teamet fremad.
Skridtene markeres ved at forreste ben løftes og sættes bagved det andet i en 
god afstand tre gange. Fødderne samles hverken før eller efter retningsskiftet 
ligesom hunden heller ikke stoppes i dens bevægelser.

Det primære i øvelsen: Under fri ved fod skifter føreren retning ved at 
bakke mindst 3 skridt uden at stoppe op, herefter fortsætter teamet fremad. 
Hunden bakker med føreren og holder sin position under hele øvelsen uden at 
sætte sig.
Højre handling gennemføres på samme måde. Hunden holder hele tiden 
højre-position. 

3 skridt baglæns - Hunden bakker
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Lige før eller på højde med skiltet giver føreren signal til hunden, som skal øge 
sin hastighed for at komme foran og om på den anden side af føreren uden at 
denne skal standse. Skiftet skal ske i en flydende bevægelse både hos hund og 
fører. Føreren skal holde en konstant hastighed under skiftet, mens hunden først 
skal sætte farten op for at komme foran og igen sætte farten ned når skiftet er 
passeret. 
I Champion klassen kan der højre handles op til 3 øvelser før næste sideskift. 
I alle andre klasser skal der følge to sideskift umiddelbart efter hinanden eller 
afsluttes i Mål. 

80.
Skift side foran

Champion klassen

Det primære i øvelsen: Før skiltet passeres og med hunden i pladspositionen 
dirigeres hunden til at bytte side foran føreren der holder banelinjen. Skiftet 
skal ske i en flydende bevægelse uden stop. 
Højre handling gennemføres også foran føreren.
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81.

Lige før eller på højde med skiltet giver føreren signal til hunden, som skal 
nedsætte sin hastighed for at komme bagved og om på den anden side af 
føreren uden at føreren skal ændre hastighed. Skiftet skal ske i en flydende 
bevægelse både hos hund og fører. Hunden skal først sætte farten ned for at 
komme bagved og igen sætte farten op, når skiftet er passeret. 
I Champion klassen kan der højre handles op til 3 øvelser før næste sideskift. 
I alle andre klasser skal der følge to sideskift umiddelbart efter hinanden eller 
afsluttes i Mål. 

Det primære i øvelsen: Før skiltet passeres og med hunden i pladspositionen 
dirigeres hunden til at bytte side bagved føreren, der holder banelinjen.. 
Dette skal ske i en flydende bevægelse uden stop. 
Højre handling gennemføres også bagved føreren.

Skift side bagved
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Før skiltet og med dette på højre side stopper teamet og hunden sætter sig. 
Hunden dirigeres til at gå over på førerens modsatte side ved at gå foran 
føreren, vende på modsat side med front mod føreren og sætte sig igen på den 
modsatte side. Teamet fortsætter med hunden på modsat side. 
I Champion klassen kan der højre handles op til 3 øvelser før næste sideskift. 
I alle andre klasser skal der følge to sideskift umiddelbart efter hinanden eller 
afsluttes i Mål. 

Det primære i øvelsen: Teamet stopper og hunden sætter sig. Hunden 
dirigeres til at bytte side fra venstre til højre eller omvendt, foran føreren og 
med front mod denne
Højre handling gennemføres også foran..

82.
STOP - hund foran rundt - STOP
Stationær øvelse.
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83.

Før skiltet og med dette på højre side stopper teamet og hunden sætter sig. 
Hunden dirigeres til at gå over på førerens modsatte side ved først at vende 
med front mod føreren, derefter gå bagom og sætte sig igen på den modsatte 
side. Teamet fortsætter med hunden på modsat side. 
I Champion klassen kan der højre handles op til 3 øvelser før næste sideskift. 
I alle andre klasser skal der følge to sideskift umiddelbart efter hinanden eller 
afsluttes i Mål. 

Det primære i øvelsen: Teamet stopper og hunden sætter sig. Hunden 
dirigeres til at bytte side fra venstre til højre eller omvendt, bagved føreren 
og med front mod denne. I Champion klassen kan der højre handles 3 øvelser 
før næste sideskift.
Højre handling gennemføres også bagved.

STOP - hund bagved rundt - STOP
Stationær øvelse.
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Tunnelen kan være lige eller buet. Skiltet placeres 1 - 3 meter før tunnelen. 
Efter skiltet, med dette på højre side og i passende afstand sender føreren 
hunden gennem tunnelen og fortsætter selv i en lige linje forbi tunnelen. Efter at 
øvelsesskiltet er passeret må føreren gerne løbe for at hjælpe hunden gennem 
tunnelen og holde sig på højde med hunden der hurtigt skal vende tilbage til 
pladspositionen. Øvelsen skal ske i en flydende bevægelse både hos hund og 
fører. Hundeføreren løber den korteste vej fra hunden er sendt til den igen er i 
position.

Det primære i øvelsen: Efter skiltet og direkte fra pladspositionen 
dirigeres hunden gennem tunnelen, mens føreren fortsætter fremad uden 
opstandsning, afventning eller stop. Efter hundens passage fortsætter teamet 
til den næste øvelse med hunden i pladsposition.
Højre handling gennemføres på samme måde. Hunden returnerer til højre-
position.

84.
Tunnel
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85.

Før skiltet og med dette på højre side stopper teamet og hunden sætter sig. 
Føreren giver signal til hunden at den skal rejse sig og bakke mens føreren 
går et stort og tydeligt skridt baglæns så hunden må bakke for at holde 
pladspositionen, hvorefter hunden sætter sig igen. Føreren giver igen signal til 
at hunden skal rejse sig og bakke mens føreren går 2 store og tydelige skridt 
bagud, hvorefter hunden igen sætter sig før teamet fortsættes fremad.

Det primære i øvelsen: Teamet stopper og hunden sætter sig. Hundeføreren 
tager 1 skridt baglæns mens hunden holder pladspositionen ved at rejse 
sig, bakke og sætte sig igen. Hundeføreren tager 2 skridt baglæns mens 
hunden holder pladspositionen ved at rejse sig, bakke og sætte sig igen før 
teamet igen fortsætter fremad.
Højre handling gennemføres på samme måde. Hunden holder hele tiden 
højre-position.

STOP - 1, 2 skridt baglæns - hund bakker - STOP
Stationær øvelse.
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Øvelsen udføres på samme måde som øvelse 41, men hunden skal over to 
spring uden at komme til pladspositionen. Det andet spring skal placeres enten 
i en lige linje eller i op til 90 graders vinkel til højre eller venstre fra det første 
spring og i mindst 3 meters afstand. Når begge spring er gennemført kaldes 
hunden på plads og teamet fortsætter til den næste øvelse.
Springene kan være højdespring, længdespring eller begge dele. 
Længdespringet skal så være det første.
Øvelsen starter efter skiltet som placeres 1 - 3 meter før springene. Efter at 
skiltet er passeret må føreren gerne løbe for at hjælpe hunden over springene 
og hurtigt retur til pladspositionen. I passende afstand sender føreren hunden 
over springene og fortsætter selv den korteste vej forbi springene i en hastighed 
så føreren holder sig på højde med hunden. Hunden søger først tilbage til 
positionen efter at have sprunget begge spring. Øvelsen kan gentages, hvis der 
ikke bliver revet ned..

Det primære i øvelsen: Efter skiltet og direkte fra pladspositionen dirigeres 
hunden over springene, mens føreren fortsætter fremad uden opstandsning, 
afventning eller stop. Efter at hunden har sprunget i den rigtige retning, 
fortsætter teamet til den næste øvelse med hunden i pladsposition. Hvis 
længdespringet anvendes skal det være første spring.
Højre handling gennemføres på samme måde. Hunden holder hele tiden 
højre-position.

86.
Send over 2 spring
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Denne øvelse udføres mens teamet bevæger sig fremad. Før skiltet, med dette 
på højre side og hunden gående i position dirigeres hunden til at dække af uden 
at sætte sig først, mens føreren fortsætter i uændret tempo rundt om hunden. 
Efter rundgangen kan føreren gøre et kort holdt udfor hundens skulder før 
teamet fortsætter. Hunden dirigeres til at følge med direkte fra dæk. 

Det primære i øvelsen: Fra fri ved fod og uden at tøve får føreren hunden 
til at lægge sig og går venstre omkring hunden. Føreren kan gøre et kort 
holdt i pladspositionen inden der fortsættes til næste øvelse. Hunden fortsætter 
direkte fra dæk.
Højre handling gennemføres på samme måde, føreren går højre rundt. Hunden 
fortsætter i højre-positionen.

Dæk under gang - Gå rundt
Stationær øvelse.
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Teamet stopper i en passende afstand i forhold til springet og hunden sætter 
sig. Hunden dirigeres derefter til at springe over begge spring uden at føreren 
flytter sig. Efter springet skal hunden gøre et kort stop i en, af føreren, selvvalgt 
position (fx stå/sit/dæk) før den springer tilbage og går direkte til pladspositionen 
(valgfri vej) og sætter sig. Herfra fortsættes i banens retning som altid vil være 
en anden end springretningen. Der kan vendes til højre, venstre eller helt 
omkring. Der kan kun bruges højdespring i denne øvelse og der skal være 3 
meter mellem de to spring..

Det primære i øvelsen: Teamet stopper før springene og hunden sætter sig. 
Føreren bliver stående mens hunden sendes over springene, stoppes på 
modsat side i en selvvalgt position og derefter kaldes tilbage og sætter sig 
direkte i pladspositionen. Teamet fortsætter herfra i banens retning. Stationær 
øvelse.
Højre handling gennemføres på samme måde. Hunden holder hele tiden 
højre-position.

88.
STOP - Dobbeltspring - Ro - Spring - STOP
Stationær øvelse.
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Under gang drejer teamet i retning mod keglen. Føreren gør holdt med skiltet ca. 
½ meter foran, skråt til højre og hunden sætter sig.  
Fra siddende stilling dirigeres hunden direkte ud (ca. 5 meter) til en kegle og stå 
1 meter fra keglen. Hunden skal blive stående stille mens føreren fortsætter til 
næste øvelse som skal være ”Indkald under gang”. Hunden skal stå helt stille 
indtil føreren kalder. 

Det primære i øvelsen: Under gang drejer teamet i retning mod keglen før 
hunden sætter sig ned. Når hunden sidder dirigeres den til at løbe frem (ca. 
5 meter) til en afvigende kegle og stå (indenfor 1 meter fra keglen). Herefter 
fortsætter føreren fremad. Næste øvelse skal være ”Indkald under gang”.
Højre handling gennemføres på samme måde. Hunden sendes fra højre-
position.

STOP - Send frem - Stå
Stationær øvelse.
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Denne øvelse udføres mens teamet bevæger sig fremad. Før skiltet og med 
dette på højre side dirigerer føreren hunden til at sætte sig. Føreren fortsætter 
i samme tempo rundt om hunden idet der drejes ind foran den siddende hund. 
Efter rundgangen kan føreren gøre et kort holdt udfor hundens skulder før 
teamet fortsætter til næste øvelse. 

Det primære i øvelsen: Fra fri ved fod og uden at tøve får føreren hunden til 
at sætte sig og går venstre omkring hunden. Føreren kan gøre et kort holdt i 
pladspositionen inden der fortsættes til næste øvelse.
Højre handling gennemføres på samme måde, føreren går højre rundt. Hunden 
fortsætter i højre-positionen.

90.
Sit under gang - Gå rundt
Stationær øvelse.
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Lige før eller på højde med skiltet kaldes hunden ind foran så den får front mod 
føreren. Idet kommandoen afgives stopper føreren sin gang fremad. Hunden 
skal blive stående så tæt på føreren at denne umiddelbart ville kunne klappe 
hunden på hovedet. Når hunden står stille med front mod føreren er første del af 
øvelsen udført.  
Hunden dirigeres derefter til at bakke mindst 3 hundelængder mens føreren 
bliver stående. Hunden må gerne hjælpes med både lydkommando og 
håndtegn, men føreren må ikke flytte sig før hunden igen er stoppet. Føreren går 
derefter fremad og tager hunden med når denne passeres. Det er frit om hunden 
går højre eller venstre om, men det skal ske i en flydende bevægelse og uden at 
føreren stopper.

Det primære i øvelsen: Under gang kalder føreren hunden ind foran sig hvor 
den skal stå med front mod føreren. Hunden dirigeres derefter til at bakke, 
mens føreren bliver stående. Når den har bakket mindst 3 hundelængder 
går føreren videre fremad, overhaler hunden og får den i pladsposition. Det er 
valgfrit om det sker til højre eller venstre, men skal ske i en flydende bevægelse.
Højre handling gennemføres på samme måde. Hunden samles op på højre 
side. 

Stå foran- Hund bak - Fremad
Stationær øvelse.
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1 Point
Stram line. Bruges kun i begynderklassen. Karabinhagen skal hænge nedad. 
Hvis dommeren ikke kan se en karabinhage er det selve linen, der skal have 
en bue nedad. Hver gang karabinhage/line kommer over vandret bliver der 
trukket et point. En konstant stram line medfører et ”Ikke Bestået”
Meget skæv pladsposition. Hundens vinkel i forhold til føreren skal være 
under 45º. Der trækkes et point hver gang hunden overskrider dette. Der 
trækkes både under gang, ved stå, sit, dæk og bakkeøvelser. Der trækkes ved 
hvert stillingsskifte. Venstrevendinger kan let koste et point.
Hunden ude af position. Hunden skal holde sig indenfor ½ meter fra sin fører. 
Det er hundens skulder, der ikke bør være længere væk end at hundeføreren 
kan nå den. Der trækkes både hvis hunden kommer for langt foran, bagved 
eller ud til siden. Hvis hunden er meget ved siden af på sin vej til felt eller kegle 
trækkes der ligesom der kan trækkes flere gange under en øvelse som fx. 
slalom.
Hunden går ind i førerens bane. Hunden må ikke hindre hundeførerens 
raske fremadskridende gang. Hvis hunden kommer foran i venstrevendinger 
eller presser føreren eller hopper op foran føreren koster det point hver gang.
Langsom eller forsinket reaktion. Hunden skal være opmærksom på sin 
førers signaler. Der tages hensyn til hundens generelle bevægemønster. Hvis 
hundeføreren har svært ved at få kontakt med hunden koster det et point.
Snusen til eller let berøring af kegle, skilt, ol. Føreren skal sikre en 
tilstrækkelig afstand til skilte. Snusen efter ting på banen koster et point hver 
gang, mens det er gratis hvis en logrende hale rører en kegle eller skilt.
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3 Point
Gentagelse af en øvelse. Enhver øvelse kan gentages en gang, dog ikke 
ærespladsen eller et nedrevet spring. Gentagelsen kan foretages indtil 
næste øvelse er påbegyndt. Gentagelsen markeres ved en ny opmarch til 
øvelsesområdet. Ved gentagelsen trækkes tre point og de point som var 
trukket ved første forsøg slettes. De tre point slettes dog ikke hvis det andet 
forsøg ikke er korrekt.
Modvillig reaktion. Hunden skal udføre alle øvelserne med glæde. Hvis 
hunden virker modvillig, fx. ikke vil lægge sig, koster det tre point.
Høj eller truende kommando eller signal. Gennemløbet skal være præget af 
glæde og lyst til samarbejde fra begge sider. Råb, negative ord eller signaler 
koster tre point uanset hvordan hunden reagerer.
Overdreven gøen. Der skal tages hensyn til de gøende racer, men en 
konstant gøen er til gene for omgivelserne. En konstant gøen gennem en hel 
øvelse kan koste tre point.
Urolig i positionen. Hunden skal forblive i de ønskede positioner indtil 
hundeføreren giver signal til andet. Hvis hunden tripper med forbenene når 
føreren går rundt om den eller væk fra den koster det tre point.
Væltet skilt eller kegle. Hundeføreren skal sørge for at der er tilstrækkelig 
afstand til sig selv og sin hund. Det er dog gratis hvis det er en logrende hale 
som vælter en kegle.
Rammer springet. Hunden skal sendes væk(ud) og springe sikkert. Hvis 
springet berøres af hund eller fører koster det tre point.
Manglende kontrol. Hundeføreren skal holde sin hund under kontrol på 
banen. Hvis hunden ikke følger hundeførerens fremadskridende bevægelse, 
men må bevæge sig mod hundeføreren for at komme tilbage til sin 
pladsposition, løber til forhindringer eller fristelser, laver uønskede piruetter i 
fremadsendelserne eller går rundt om sin hundefører mellem øvelserne koster 
det 3 point hver gang.
Mindre førerfejl. Øvelserne skal foregå tæt ved skiltene. Retningsskift lige 
foran skiltet. Hvis hundeføreren er for langt fra skiltet koster det tre point. Det 
koster tre point hvis hundeføreren går en forkert vej mellem to øvelser. Klap i 
hænder, knipsen ol. i ekspert- og championklassen, hvor en tøven i øvelser, 
der skal laves uden stop også koster tre point.
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10 Point
Ikke korrekt udført øvelse. De enkelte øvelser indeholder et eller flere 
momenter som skal udføres i en angiven rækkefølge og antal (Det primære i 
øvelsen). Hunden skal helt ned i alle sit og dæk øvelser, men må ikke sætte/
lægge sig andre steder end hvor det er angivet. Hvis ikke andet er angivet må 
hunden højst få en vinkel på 90º til hundeføreren for at en øvelse kan vurderes 
som korrekt.  Både hund og fører skal passere skilte og kegler på samme side. 
Enhver øvelse kan gentages en gang. Ved gentagelsen slettes de point som 
er trukket i første forsøg. Øvelsen skal påbegyndes indenfor øvelsesområdet. 
Hvis hunden tager en anden øvelse på banen kan de 10 point ikke slettes ved 
en gentagelse.
Afsæt på springet. Hunden skal kunne springe uden at der sættes af med en 
pote. Hvis der sker en nedrivning af springet kan det ikke gentages.
Ændrer position på ærespladsen. Hunden skal ligge eller sidde stille i de 
første 2½ minut af gennemløbet. Hvis hunden rejser sig fra dæk/sit eller 
lægger sig fra sit trækkes der 10 point. Hvis gennemløbet ikke tager 2½ minut 
slutter bedømmelsen når målskiltet er passeret.
Større førerfejl. Lokning med imaginære godbidder, fumlen ved lommer. 
tilsigtet berøring af hunden eller flere gentagelser af øvelser koster 10 point.

0 - 10 Point
Helhedsindtryk.
For at få det maksimale skal hundeføreren bevæge sig i et jævnt, raskt, men 
normalt, tempo med hunden under fuld kontrol og indenfor en kort afstand. Der 
skal være et tydeligt, afslappet og positivt samarbejde. Hunden skal tilpasse sit 
tempo til hundeføreren og selvstændigt holde fokus på denne, men må gerne 
roses for godt arbejde.  
Gennemløbet skal foregå i en synlig glad og afslappet atmosfære. 
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Ikke bestået
(IB)

Minimumskrav ikke overholdt. Under gennemløbet skal både hund og 
hundefører vise et ønske om et samarbejde.
Konstant stram line. I begynderklassen skal hundeføreren vise at linen kan 
holdes så den ikke er til gene for den positive kommunikation mellem hund og 
fører. 
Konstant ude af position. Hunden skal holde sig indenfor en kort afstand af 
hundeføreren så de kan passerer kegler og skilte på samme side.
Hunden ude af kontrol. Hunden skal reagere på førerens signaler, hvis der 
skal bruges flere gentagende kommandoer eller andre skal hjælpe for at få 
hunden tilbage til hundeføreren gives et ”IB”. Ringbåndets placering har ingen 
indflydelse på bedømmelsen. Hvis hunden gøer igennem flere øvelser gives 
ligeledes IB
Enkelt øvelse sprunget over. Uanset hvorfor en hundefører springer en 
øvelse helt over giver dette et ”Ikke Bestået”. Det mindste forsøg på at 
gennemføre en øvelse skal belønnes.
Gør sig ren i ringen under gennemløbet. Gennemløbet starter når 
dommeren siger fx. ”Fremad”. Hvis en hund har gjort sig ren kan stedet 
markeres med maling eller andet så alle er opmærksomme på den ekstra 
fristelse.
Forlader positionen på ærespladsen. Hvis teamet flytter sig fra det angivne 
område (foran eller ved siden af føreren) gives et ”Ikke Bestået”.
Grov førerfejl. Hvis føreren tager fat i hunden under gennemløbet eller 
forlader ærespladsen før hele gennemløbet er slut gives ”Ikke bestået”.
Provokerer hunden på/fra ærespladsen. Hvis hund eller fører generer eller 
søger kontakt med det andet team.

Bedømmelser. 1 eller 10 point?

Ude af position

Meget skæv pladsposition
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A). Arrangør
Den arrangerende klubs bestyrelse - eller et af bestyrelsen nedsat udvalg 
- er ansvarlig for prøvernes tekniske gennemførelse og korrekte afvikling 
i.h.t. reglerne og afgør tvivlsspørgsmål, som forelægges prøveledelsen. 
Prøvedeltagerne skal efterkomme prøveledelsens anvisninger! Eventuelle klager 
skal rettes til prøve-/konkurrenceledelsen på prøvedagen!
Ved indendørsprøver skal underlaget godkendes af dommeren, oplyses ved 
anmeldelse af stævnet til DKK samt på tilmeldingsblanketten til deltagerne. 

B) Deltagerberettigede
Alle hunde kan deltage i Rally - hvad enten de er stambogsførte eller ikke. 
Dansk opdrættede, ørekuperede hunde født efter 1. januar 1985 kan ikke 
gå til prøve. Samme bestemmelse gælder for hunde født i andre lande, hvor 
ørekupering er forbudt.
Halekuperede hunde født efter den 1. juni 1996 kan ifølge dansk lovgivning 
ikke gå til prøve, uanset i hvilket land hunden er født. Forbuddet omfatter også 
hunde, som har fået halen kuperet af veterinære årsager, uanset om man har en 
dyrlægeerklæring. Følgende racer er dog undtaget for halekuperingsforbuddet: 
Ruhåret Hønsehund, Korthåret Hønsehund, Breton, Vizsla og Weimaraner. 
Såfremt en hund er født stumphalet, skal det for dansk opdrættede hundes 
vedkommende fremgå af hundens stambog. For udenlandsk opdrættede hundes 
vedkommende skal der fremlægges en engelsksproget dyrlægeattest, der er 
udstedt i det land, hvor hunden er opdrættet, på, at hunden er født stumphalet.
For hunde født efter 1. oktober 2004 er det dog kun følgende racer, der på 
stambogen kan få påført, at de er født naturligt stumphalet: Australian Shepherd, 
Australian Stumpy Tail Cattle Dog, Boston Terrier, Bouvier des Flandres, 
Braque du Bourbonnais, Breton, Dansk/Svensk Gårdhund, Engelsk Bulldog, 
Entlebucher Sennenhund, Fransk Bulldog, Gos d’atura Catala, Jack Russell 
Terrier, Karelsk Bjørnehund, King Charles Spaniel, Kroatisk Hyrdehund, Mudi, 
Old English Sheepdog, Perro de Agua Espanol, Polski Owczarek Nizinny, 
Pyrenæisk Hyrdehund, Pyrenæisk Hyrdehund m/korthårshoved, Schipperke, 
Terrier Brasileiro, Västgötaspids, Welsh Corgi Pembroke.
For alle andre racer (med undtagelse af Breton, Korthåret Hønsehund, Ruhåret 
Hønsehund, Vizsla og Weimaraner, som er undtaget fra halekuperingsforbuddet) 
gælder, at hunde uden hale eller med kun dele af halen født efter den 1. oktober 
2004 anses for at mangle legemsdele og kan der med ikke deltage.
Det er endvidere ifølge dansk lovgivning forbudt at fjerne vildtkløer af kosmetiske 
årsager.
Danskejede, stambogsførte hunde skal være stambogsført af DKK. Importerede 
hunde, hvis stambogspapirer er til registrering hos DKK, kan - såfremt den 
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udenlandske stambog er godkendt af DKK, derfra få en midlertidig “kvittering”, 
der skal tages med til enhver autoriseret prøve indtil DKK-stambogen foreligger. 
Alle deltagende hunde skal have en lydighedsresultatbog udstedt af DKK eller 
anden FCI anerkendt kennelklub. Resultatbogen skal medbringes til Rally! I 
modsat fald kan prøveaflæggelse nægtes! Resultatbøger kan købes hos DKK. 
For at kunne deltage i en DKK-prøve, må deltageren (ejeren/føreren) ikke være 
medlem af en kynologisk forening, der ikke er anerkendt af DKK! Personer, der 
af DKK er udelukket fra deltagelse i udstillinger eller prøver, må ikke fungere 
som officials eller hundeførere!

C) Vaccination, sundhedskrav og ansvarsforsikring.
Hvalpe under tre måneder må ikke medbringes på prøveområdet. Drægtige 
tæver kan ikke deltage i prøver de sidste 30 dage før fødsel beregnet fra 63 
dage efter første parring. Tæver med hvalpe under 75 dage kan ikke deltage. 
Hunde, som skal til Rally skal være i god mental og fysisk sundhedstilstand og 
ikke vise tegn på sygdom. En hund må således kun deltage, såfremt den på 
dagen ikke udgør nogen smittefare. Ved tvivl skal fremlægges dyrlægeattest, der 
bekræfter dette. For at deltage på prøve/stævne skal en hund være vaccineret 
mod hundesyge og parvovirus. Vaccinationen skal være foretaget senest 14 
dage før prøvedagen. For hunde op til 24 måneder gælder, at vaccinationen 
højst må være 1 år gammel. For øvrige hunde gælder, at vaccinationen højest 
må være 4 år gammel. Dokumentation for vaccination skal medbringes på 
dagen. Rabiesvaccination kræves kun for hunde bosiddende i udlandet.
Hunde, der befinder sig på prøveområdet, skal være omfattet af en dækkende 
lovpligtig ansvarsforsikring. Hundeejeren er ansvarlig for et hvert uheld eller 
enhver skade, hans/hendes hund eventuelt måtte forvolde. Hundeejeren er 
forpligtet til at anmelde de eventuelle skader, som hans/hendes hund har 
forårsaget, til eget forsikringsselskab.
Det er forbudt at behandle hunde med stoffer (herunder kemisk kastration), der 
neddæmper eller opildner temperament eller ydeevne (doping).
Dopingkontrol kan ske ved udstillinger, skuer, prøver, konkurrencer og andre 
aktiviteter.  Anmodning om dopingkontrol (fra andre end officials, arrangements-
ledelse eller dommere) af en hund skal sammen med en begrund-else for 
kontrollen indgives skriftligt til arrangementsledelsen på dagen. Anmodningen 
skal vedlægges et gebyr på kr. 1.000, der fortabes, såfremt testen er negativ. 
Samtlige omkostninger ved kontrol og efterfølgende test betales af hundens ejer, 
hvis testen er positiv. Hvis testen er negativ betales omkostningerne ved kontrol 
og efterfølgende test af arrangøren af det pågældende arrangement. 
Indgives der anmodning om dopingkontrol af en hund, skal arrangementsledel-
sen indkalde den pågældende hunds ejer/fører for høring og meddelelse om, at 
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hunden skal stille til dopingkontrol på dagen.
Det påhviler arrangementsledelsen at tilkalde en dyrlæge for udtagelse af blod-
prøve, urinprøve, hårprøve og næsesvabeprøve på dagen. De udtagne prøver 
opbevares af dyrlægen.
Arrangementsledelsen orienterer DKK om den udførte dopingkontrol, hvorefter det 
på baggrund af anmodningens karakter aftales med dyrlægen, hvilke analyser, der 
skal foretages. Når analyseresultatet foreligger, træffer DKK’s sundhedsudvalg 
afgørelse om, hvorvidt der har foreligget doping. Sundhedsudvalgets afgørelse 
tilstilles DKK’s bestyrelse, som træffer afgørelse om, hvorvidt en sag kan betrag-
tes som afsluttet eller skal videregives til DKK’s disciplinærnævn til behandling i 
henhold til DKK’s love.
Personer, der afviser at stille til dopingkontrol eller udebliver fra kontrol, indbe-
rettes til DKK’s bestyrelse, som derefter træffer afgørelse om, hvorvidt sagen 
skal overgives til DKK’s disciplinærnævn til behandling i henhold til DKK’s love.

D) Tilbagebetaling af gebyr
Efter anmeldelsesfristens udløb kan anmeldt deltagelse ikke annulleres. 
Tilbagebetaling af det fulde gebyr kan kun finde sted, hvis hunden på grund af 
sygdom ikke kan deltage, hvilket må dokumenteres ved tilsendelse af autoriseret 
dyrlægeattest senest 3 dage efter, prøven er blevet afholdt.

E) Ankomst - indgangskontrol - mødetider
Kun anmeldte hunde har adgang til et arrangement. Der skal medbringes
stambog/resultatbog, vaccinationsattest, kvittering for anmeldelse og nummerskilt.
Endvidere drikke- og madskål. Rent vand fås ved prøvepladsen.
Dyrlægekontrol kan etableres ved stikprøvekontrol af enkelte hunde. Dyrlægens 
afgørelse er inappellabel! Finder dyrlægen en hund uegnet til at deltage i et 
arrangement,  tilbagebetales deltagergebyr ikke. Der kan ved indgangen være 
anden nødvendig kontrol, f.eks. tatoverings- og vaccinationskontrol. En hund, 
der har passeret indgangskontrollen, må ikke trækkes tilbage fra bedømmelse, 
medmindre særlige forhold gør sig gældende, hvilket afgøres af prøveledelsen. 
Anmodning om ID-kontrol af hunde skal på prøvedagen indleveres skriftligt til 
prøveledelsen sammen med en begrundelse herfor. Anmodningen skal ved-
lægges et gebyr på 200,- kr. der fortabes såfremt kontrollen viser sig uberettiget.
Enhver hund deltager for ejerens regning og risiko, og uheld er prøvearrangøren
uvedkommende. Hundene skal føres i line på prøveområdet, når de ikke er til
bedømmelse. Det er ikke tilladt at anbringe opslag af nogen art på prøveområdet 
eller foretage anden form for reklamering uden prøveledelsens tilladelse.
Evt. medbragte bure, borde, m.m. må ikke placeres nærmere end 2 m fra 
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ringsiderne (ringafmærkningerne). På udendørs prøver er opslag af telte kun 
tilladt efter arrangørens anvisninger.

F) EN HUND KAN UDELUKKES/DISKVALIFICERES -
A) -hvis den efter dommerens skøn er uegnet til deltagelse på grund af
dårlig kondition
B) fysiske eller psykiske handicaps
C) aggressivitet over for dommeren, hjælpere, ringpersonale, andre hunde eller
deres førere m.fl. på eller udenfor prøvebanen!
D) udpræget nervøsitet - eller
E) hvis udførelse af øvelserne / gennemløbet efter dommerens skøn vil skade
hunden.
G) EN HUNDEFØRER KAN UDELUKKES/DISKVALIFICERES -
- hvis føreren
A) - ikke retter sig efter dommerens og ringpersonalets anvisninger samt efter
reglerne.
B) - udøver en efter dommerens skøn unødvendig hårdhed overfor hunden.
C) - forstyrrer en konkurrent/prøvedeltager eller dennes hund, der er under
prøveaflæggelse.
D) - udviser en efter dommerens skøn utilstedelig opførelse i eller ved ringen.
E) - afstraffer hunden i eller ved ringen (ryk i halsbånd betragtes ikke som straf,
mens spark, slag og enhver anden form for fysisk/psykisk afstraffelse ikke er
tilladt)
I tvivlstilfælde skal dommeren tilkalde prøveledelsen, som har den endelige 
afgørelse.

H) Opførsel
Al utilbørlig kritik af en dom, nedsættende ytringer om en fungerende dommer 
såvel som usømmelig omgangstone og anden overtrædelse af dette reglement 
kan medføre fortabelse af retten til tildelt præmie samt eventuelt udvisning fra 
prøven. Afgørelse herom træffes af prøveledelsen. Prøveledelsen kan indberette 
hændelsen til DKK’s bestyrelse, som derefter træffer afgørelse om, hvorvidt 
sagen kan betragtes som afsluttet eller skal videregives til disciplinærnævnet 
til behandling i henhold til DKK’s love. På prøver arrangeret af kredse eller 
specialklubber, skal en eventuel indberetning ske til kredsen/ specialklubbens 
bestyrelse, som derefter træffer afgørelse om, hvorvidt sagen betragtes som 
afsluttet, eller om den skal videresendes til DKK’s bestyrelse med en indstilling 
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om behandling i DKK’s disciplinærnævn.
Såfremt en hund eller dens fører udelukkes/diskvalificeres, fratages de dagens
præmieringer, og deltagergebyret tilbagebetales ikke.
Dommeren kan fratage en hund tildelte præmieringer/resultater, hvis hunden 
viser sig aggressiv eller udviser anden uønsket adfærd. Hunden tildeles i så fald
præmieringsgraden eller prøvekarakteren 0. En hund, som to gange får 0 pga.
temperamentet, kan af DKK´s bestyrelse fratages retten til avl samt retten til at 
deltage i udstillinger, prøver, konkurrencer m. v.
Hvis en hund bliver diskvalificeres på grund af aggressivitet kan DKK`s rally-
udvalg indstille til DKK`s bestyrelse, at hunden idømmes en karantæne på op til 
6 mdr. Dette gælder ved førstegangsindberetninger.

DOMMERENS AFGØRELSER ER INAPPELLABLE!

I) Vedr. prøvereglerne
Prøvedeltagerne (hundeførerne) har pligt til at kende prøvereglerne!
Arrangører af enhver prøve har pligt til at sørge for, at prøvereglerne kan fås på
prøveområdet!
1. Rally godkendt af DKK kan foruden af DKK kun afholdes af DKK-kredse 
og anerkendte specialklubber/ samarbejdende klubber. Registrering af Rally 
resultater forudsætter, at arrangørerne senest to (2) måneder før afholdelse 
skriftligt, på de af DKK udleverede ansøgningsskemaer, har ansøgt DKK om 
tilladelse til afholdelse af prøverne. Det skal samtidig meddeles, hvilke(n) 
dommere (e) der er inviteret. DKK´s godkendelse af Rally prøven forudsætter, at 
hundene bedømmes af en Rallydommer autoriseret af DKK.

2. Deltagelse
Hundene skal være mindst 10 måneder gamle, og have en resultatbog udstedt 
af DKK enten med hundens stambogsnummer eller, for ikke DKK-stambogsførte 
hunde, et Rally eller startnummer. Hunden må kun være iført halsbånd eller sele 
og evt. line (i begynderklassen) i ringen. Det er tilladt at hunden bruger dækken, 
som skal bæres under hele prøven. Der må ikke bæres adfærdsregulerende 
dækken eller lign. Dækkenet forudsætter dommerens godkendelse.
Der kan af DKK gives tilladelse til afholdelse af 2 prøver på samme dag – men 
med 2 forskellige dommere.
Resultatbogen kan købes på/rekvireres fra DKK´s kontor, hvorfra også reglerne, 
som deltagerne selv må holde sig bekendt med, kan rekvireres.
Løbske tæver kan deltage i prøverne, men skal føres til prøve sidst i klassen og
katalogrækkefølgen. Ejere (førere) af løbske tæver har pligt til - uden at 
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medbringe tæven - at meddele ringsekretæren om en tæve er løbsk før samtlige 
prøver begynder.
Undladelse heraf kan medføre diskvalifikation! Løbske tæver må først føres frem 
til ringen umiddelbart før de skal til prøve!. Ved prøver som afvikles indendørs 
på tæpper kan arrangøren beslutte om løbske tæver kan deltage. Dette 
skal fremgå af invitationen.

3. Dommere
Rally-dommere skal være autoriseret af deres hjemlands kennelklub. I tilfælde 
af dommerdubleringer eller dommerændringer tilbagebetales prøvegebyret ikke. 
Ingen ved prøven fungerende dommer kan anmelde hund, fremføre eller lade 
fremføre hund til prøve i den ring han/hun selv dømmer på den pågældende prøve. 
Ingen ved prøven fungerende dommer må dømme en hund, som vedkommende 
eller dennes aktuelle husstand har ejet indenfor de sidste 6 måneder.  

4. Ved ringen
Førere, der har tilmeldt hund(e) til både Rally, agility, lydighed og eksteriørbe-
dømmelse på samme udstilling, skal i god tid før bedømmelserne begynder, 
meddele dette til ringsekretæren.
Hvis tidspunktet for eksteriørbedømmelserne tillader det, skal hunde, der 
også skal eksteriørbedømmes, føres til Rally først og som de første uanset 
katalogrækkefølgen.
Dette aftales i ringen med ringsekretæren. (Undtaget herfra er løbske tæver 
samt visse racer, hvis pelssoignering kan blive bragt i uorden, såfremt hunden(e) 
føres til Rally først).
Føreren afgør i sådanne tilfælde selv, hvor hunden først ønskes bedømt!
Hvis eksteriør- og Rally bedømmelserne iflg. kataloget tidsmæssigt falder 
sammen, føres hunden(e) først til eksteriørbedømmelse, men så snart hunden(e) 
(det vil sige ikke hele racen) er færdigbedømt i eksteriør, har føreren pligt til 
hurtigst muligt at føre hunden tilbage til Rally-ringen og melde sig prøveklar hos 
ringsekretæren (Undtaget herfra er kun løbske tæver!). Hvis en hundefører ikke 
når tilbage til rallyringen inden klassen er færdigbedømt kan dommeren afvise 
hunden. Undlader en fører dette, og derved forårsager, at dommeren og/eller 
bedømmelserne af andre hunde forsinkes unødigt, er dommeren berettiget til at 
afvise en sådan fører og hund fra bedømmelse den dag!.
Dommeren er endvidere berettiget til at afvise førere, der ikke er til stede ved 
ringen med deres hunde når der kaldes til prøve medmindre der forinden er 
meddelt ringsekretæren en begrundelse for forsinkelsen.
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Reglement for Rally Lydighed.
Indhold

- Kapitel 1. Generelle retningslinjer for prøver i Rally Lydighed.
- Kapitel 2. Generelle procedurer.
- Kapitel 3. Klasser og titler.
- Retningslinjer for dommere.
- Retningslinjer for ringsekretærer.

Rally introduktion.
Rally er en sport hvor hund og fører gennemfører en bane som er designet af en 
rallydommer.
Dommeren beder føreren starte, hvorefter hund og fører i deres eget tempo
gennemfører en bane med bestemte momenter (10 - 20 stk. afhængig af 
niveauet). Et hvert af disse momenter er angivet med et skilt, der angiver hvilken 
øvelse der skal vises.
Bedømmelsen er ikke så streng som ved traditionelle lydighedsprøver.
Teamet, der består af hund og fører, bevæger sig fortløbende i et raskt, men 
normalt, tempo med hunden under kontrol og indenfor en afstand af ½ meter fra 
førerens venstre side. Der bliver lagt vægt på samarbejdet mellem hund og fører 
både under de enkelte øvelser og på vejen mellem øvelserne, men der kræves 
ikke en perfekt ”plads” position.
Efter at dommeren har kommanderet ”fremad” skal teamet selvstændigt gen-
nemføre hele den nummererede bane korrekt.
Den ubegrænsede kommunikation fra føreren til hunden skal fremmes og ikke 
straffes.
Det er tilladt føreren at tale, rose, opmuntre, klappe i hænder eller på låret og 
bruge ethvert verbalt udtryk til opmuntring, hvis der ikke tydeligt er angivet andet 
i disse regler.
Flere kommandoer og/eller tavsesignaler hvor den ene eller begge arme bruges 
er tilladt.
På intet tidspunkt behøver førerens arme at holdes i nogen særlig position. 
Føreren må dog ikke berøre hunden eller foretage fysiske korrektioner. Højlydte 
eller truende kommandoer eller skræmmende adfærd vil blive straffet til enhver 
tid.
Alle rallytitler følger hunden.
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Kapitel 1. Generelle retningslinjer for prøver i Rally Lydighed.

a. Ansøgning om afholdelse af en prøve i Rally Lydighed.
Arrangører der lever op til de generelle krav til DKK prøvearrangører kan 
ligeledes ansøgeom tilladelse til at afholde en prøve i Rally Lydighed.

b. Præmieliste og katalog.
Der skal udarbejdes et katalog- og en resultatliste for en prøve i Rally Lydighed. 
Det kan være særskilt eller en del af oversigterne for øvrige prøver eller udstillinger. 
Resultatlisten skal indsendes til DKK senest 7 dage efter prøveafholdelsen.

c. Før prøven
Føreren skal i god tid (senest 15 minutter før banegennemgang) gælder også 
løbske tæver, melde sig til ringsekretæren og aflevere sin rally-resultatbog. 
Inden starten på banegennemgangen kan der trækkes lod om startrækkefølgen. 
Førere der ikke rettidigt afleverer resultatbogen kan noteres som ”ej mødt” og 
udelukkes fra prøven.

Kapitel 2. Generelle procedurer.
a. Pladsbehov.
En bane til Rally lydighed skal være mindst 12½ x 15 meter, men en størrelse 
på 18 x 25 meter anbefales. Ringens størrelse aftales skriftligt med 
dommeren. Underlaget skal være tilsvarende som ved DKK lydighedsprøver.

b. Antal startende.
Antallet af startende afhænger af antallet af ringe til rådighed eller hvad 
arrangørerne angiver. En dommer kan højst dømme 15 hunde i timen og ingen 
dommer bør dømme mere end 45 hunde pr. dag uden forudgående aftale med 
dommeren . NB: Der skal yderligere regnes med mindst 30 minutter før hver 
klasse til opsætning og gennemgang af banen.

c. Nummerskilte.
Deltagerne skal have udleveret et nummerskilt, der skal bæres på venstre 
overarm og som angiver hundens katalognummer.

d. Skilte og holdere.
De af DKK godkendte tekster og tegn skal anvendes. Skiltene skal være mellem 
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21 x 29 cm (A4) og 35 x 50 cm store. Der skal tages højde for vind og vejr når 
skilte og holdere skal stilles op.
Farven er valgfri. Der kræves tyve skilte til øvelserne plus et start- og et målskilt. 
Alle holdere eller skilte (undtagen start og mål) skal nummereres tydeligt og 
fortløbende på banen. Skilte, der er angivet med en stjerne (3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 
41 og 71) kan bruges to gange på en Rally bane. Der skal være to eksemplarer 
af disse skilte til brug for dommeren. Alle andre skilte må kun bruges én gang på 
den enkelte bane. Stationære øvelser er øvelser der indeholder et ”Stop” eller 
ingen fremadskridende bevægelse.

e. Placering af skilte.
Skiltene skal placeres til højre for førerens rute. Det gælder dog ikke skilte der 
angiver et skift af retning. Disse skilte placeres direkte foran føreren for at hjælpe 
med retningsskiftet.
I øvelser hvor der bruges kegler kan skiltet placeres på venstre side på grund af
indgangen til øvelse. Skiltene placeres nøjagtig af dommeren, der går banen 
igennem ad den rute som er planlagt. Skiltene skal placeres så der er ca. 3 til 5 
meters mellemrum mellem øvelserne.
En oversigt over banen skal sættes op ved ringen før banegennemgangen. 

f. Øvelsesområde i forhold til skiltet.
Alle øvelser skal gennemføres tæt ved det pågældende skilt. Øvelsen startes 
enten direkte foran skiltet (retningsskifte) eller med skiltet skråt foran og til højre. 
Hvis skiltet er placeret sammen med en kegle kan det passeres på venstre side 
og hvor det fremgår af øvelsesbeskrivelsen startes øvelsen først efter skiltet.

g. Banegennemgang.
Inden prøven tillades der en 15 minutters samlet gennemgang af banen 
for førerne uden hund. Der bør ikke være mere end 20 deltagere pr. 
banegennemgang.
Under gennemgangen skal dommeren være til stede på banen for at kunne svare 
på de spørgsmål, som deltagerne måtte have. Dommeren kan også vælge at 
gennemgå banen med deltagerne, indenfor denne periode.

h. Bedømmelse.
Dommerens kommandoer vil være ”Er du klar?” efterfulgt af et ”Fremad”. Andre
kommandoer er ikke nødvendige.
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i. Kriterier for bestået og bedømmelse i almindelighed
Der tages tid på den enkelte men denne offentliggøres ikke. Tiden bruges kun for 
at afgøre den enkeltes placering ved pointlighed. Præmieoverrækkelsen foregår 
normalt når klassen er færdigbedømt.
Dommeren kan vælge at lave åben mundtlig bedømmelse, efter hvert gennemløb.
Tre beståede prøver under mindst to forskellige dommere giver ret til en Rally 
mester titel.
Indenfor alle klasser er udgangspunktet 100 point der gives for den perfekte 
præstation.

Der trækkes fra for følgende:
1-points fradrag for følgende:
- stram line
- meget skæv plads (over 45 grader)
- hunden ude af position (afstand til føreren)
- hunden går ind i førerens bane
- langsom eller forsinket reaktion
- snusen til eller let berøring af spring, kegle, skilt, person ol.

3-points fradrag for følgende:
- gentagelse af en øvelse (kun èn gentagelse pr. øv.)
- modvillig reaktion
- høj eller truende kommando eller signal
- overdreven gøen
- urolig i positionen
- væltet skilt eller kegle (8-tal, spiral, serpentin)
- rammer springet
- manglende kontrol (hunden forlader fører)
- mindre førerfejl

10-points fradrag for følgende:
- ikke korrekt udført øvelse (hvis hunden ikke indtager eller holder korrekt                 
position eller hvis føreren ikke udfører øvelsen korrekt
- afsæt på springet
- ændrer position på ærespladsen.
- større førerfejl

0 til 10 points fradrag:
- Helhedsindtryk (manglende samarbejde, manglende arbejdsiver, manglende flow)
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Bedømmelsen ikke bestået (IB) skal gives for:
- minimumskrav ikke overholdt
- konstant stram line
- konstant ude af position
- hunden ude af kontrol - føreren kan ikke få hunden til at samarbejde eller konstant gøen
- enkelt øvelse sprunget over
- gør sig ren i ringen under gennemløbet
- grov førerfejl
- teamet forlader positionen på ærespladsen inden der bliver givet tilladelse til det
- provokerer hunden på/fra ærespladsen

Ringsekretæren er ansvarlig for udregningen af det endelige fradrag på 
dommersedlen og for at overføre resultatet til resultatlisten. Det endelige 
resultat kan overføres på den officielle resultatliste af ringsekretæren, men 
det er dommerens ansvar at kontrollere resultatet og underskrive listen inden 
præmieoverrækkelsen. Resultater på under 70
point skrives som IB.
Dommersedlen er udelukkende til dommerens brug og udleveres ikke!

j. Tidtagning.
Der tages tid på alle hundene. Tiden bruges til at afgøre placeringen ved 
pointlighed.
Tiden startes når dommeren giver kommandoen ”Fremad” og slutter når hund 
og fører krydser mållinjen. I tilfælde af pointlighed får den hund og fører der 
er hurtigst den højeste placering og markeres med et plus (+) efter pointtallet. 
Der ændres ikke på pointtallet. Ved både pointlighed og samme tid skal der 
foretages et nyt gennemløb der igen bedømmes og tidtages.

k. Bånd og diplomer.
De tre øverste placeringer i hver klasse vil udelukkende basere sig på pointtallet
medmindre der er pointlighed. Der gives præmie til de tre bedst placerede i hver 
klasse. Der gives præmie til alle der består klassen. Som præmier kan der gives 
bånd eller andre præmier af samme værdi. Båndene skal være mærket rally-
lydighed eller rally, og farven er valgfri. Der skal gives en ærespræmie, pokal 
eller stor roset til de hunde der bliver Champion eller Superchampion på dagen.
Resultaterne skal føres i rally-resultatbogen og underskrives af dommeren.
Man kan stille i en lavere liggende klasse, så længe man ikke har bestået (70 
point) en højere klasse. 
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Kapitel 3. Klasser og titler.
a. Rally begynder klasse.
Hunde der deltager i denne klasse må ikke tidligere have bestået en højere 
klasse.
Alle øvelser gennemføres med line på hunden og alle hunde skal føres i line til 
og fra banen.
Snoren skal være af fibre eller læder og skal være lang nok til kunne holdes 
tilstrækkeligt løst.
Begyndeklassen har mellem 10 og 15 øvelser (start og mål tæller ikke med) 
heraf højst 5 stationære øvelser.
For at opnå titlen Rally begyndermester (RBM) skal hunden bestå klassen tre 
gange med mindst 70 point og hos 2 forskellige dommere eller bestå klassen 
med 100 point. 

b. Rally øvede klasse.
Denne klasse er for hunde der har vundet titlen Rally Begynder Mester og ikke 
har bestået en højere klasse.
Alle øvelser gennemføres uden line på hunden, men alle hunde skal føres i line 
til og fra
banen.
Øvede klassen har mellem 12 og 17 øvelser (start og mål tæller ikke med) heraf 
højst 7 stationære øvelser og min. 5 øvelser fra øvede klassen.
For at opnå titlen Rally Øvede Mester (RØM) skal hunden bestå klassen tre 
gange under mindst 2 forskellige dommere med mindst 85 point eller bestå 
klassen en gang med 100 point. 

(1) Springudformning.
Der må være ét spring i denne klasse. Det kan være udformet som ethvert 
standardspring
i lydighed eller agility. Alle farver og bemalinger er tilladt på springet, men der må 
ikke
hænge noget på det. 
Længdespringet består af 1-3 enkeltdele. Delene skal være konstrueret sådan at 
de vælter hvis hunden træder på dem. Hver del måler 15 cm i dybden og stiger 
12° i springretningen. Det højeste punkt på de 3 dele er: 15 cm, 18,3 cm, 21,5 
cm. Bredden er 120 cm i bredden de efterfølgende dele må gerne være bredere, 
stigende, dog max 150 cm i bredden. Tydelige markeringspindene, Ø 3-5 cm x 
120 cm, placeres i de 4 hjørner. De må ikke fastgøres til enkeltdelene. 
Springlængden for mellem og store hunde er højst 80 cm og for små hunde og 
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veteraner højst 50 cm. Det er den største af delene der udelades.
Højdespringet består af to opstående solide sider af variabel højdeindstilling der 
kan indstilles til den enkelte hund. Springet kan være lukket eller med stænger. 
Springet skal kunne sættes til 15 cm som minimums højde.

(2) Springhøjder.
Rækkefølgen kan tilpasses så den passer med springhøjden enten fra høj til lav 
eller omvendt.
Springhøjden skal være højest 25 cm for små hunde/veteraner og højest 40 cm 
for mellem og store hunde. 

c. Rally ekspert klasse.
Denne klasse er for hunde der har vundet titlen Rally Øvede Mester (RØM) og 
ikke har bestået en højere klasse.
Alle øvelser gennemføres uden line på hunden men alle hunde skal føres i line 
til og fra banen.
Ekspertklassen har mellem 15 og 20 øvelser (start og mål tæller ikke med) heraf 
højst 7 stationære øvelser og min. 5 øvelser fra øvede klasse og min. 2 øvelser 
fra ekspert klassen + ærespladsen
Til forskel for de to andre klasser må førerne i ekspertklassen ikke klappe i 
hænderne eller på benene for at opmuntre deres hund. Mundtlig opmuntring, 
flere kommandoer og/eller tavse signaler hvor den ene eller begge arme bruges 
er tilladt. På intet tidspunkt behøver førerens arme at holdes i nogen særlig 
position. Føreren må dog ikke berøre hunden eller foretage fysiske korrektioner.
Der må være to spring i denne klasse. Det kan være udformet som ethvert 
standardspring i lydighed eller agility. Alle farver og bemalinger er tilladt på 
springet, men der må ikke hænge noget på det. Springene må ikke følge lige 
efter hinanden på banen.

(1) Ærespladsen
Inden starten vil dommeren oplyse om hunden skal sidde eller ligge på 
ærespladsen, ligeledes vil førerens placering foran eller ved siden af hunden 
blive oplyst sammen med øvelsens placering.
Øvelsen skal placeres så der er en tilstrækkelig afstand mellem de to hunde 
på banen. Der kan anvendes ikke deltagende hunde og førere både til at ære 
det første team og til at gennemføre banen, mens det sidste team gennemfører 
øvelsen på ærespladsen.
Efter at have gennemført banen kan hund og fører enten returnere gennem 
mållinjen eller gå direkte til ærespladsen. Hunden skal forblive i enten sit eller 
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dæk for at ære det næste team under hele deres gennemgang af banen. Denne 
øvelse skal gennemføres i snor.
Ringsekretæren vil overvåge det enkelte team, notere dets resultat og straks 
meddele det til resultatbordet.
Kun de første 2½ minut af ærespladsen indgår i bedømmelsen. Teamet skal dog 
forblive på stedet, indtil dommeren giver tilladelse til at det må forlades.

(2) Gå hen og læg dig feltet.
Feltet består af 4 lige lange stænger fx. elektrikerrør. Stængerne skal være 
mindst 1,2 meter lange og med en udvendig diameter på mindst 18 mm. 
Stængerne skal samles i hjørnerne med fx. gummislange omkring rørender eller 
elastik igennem rør.

(3) Dansk Rally Champion
For at opnå et Rally Certifikat skal teamet bestå Rally Ekspert Klassen med 
mindst 95 point.
For at opnå titlen Rally Champion (DKRLCH) eller Rally Mester (DKRLME) 
skal teamet have opnået 3 certifikater i Rally Ekspert klassen under mindst 2 
forskellige dommere.
Rally Champions kan deltage i en særlig Champion konkurrenceklasse.
d. Rally Champion konkurrenceklasse. 
Rallychampion konkurrenceklassen gennemføres uanset antal tilmeldte hunde 
i klassen.  Rally Champion Certifikatet gives dog kun, hvis der er min. 5 hunde 
tilmeldt i klassen.

Alle øvelser gennemføres uden line på hunden, men alle hunde skal føres i line 
til og fra banen.
Championklassen har mellem 18 og 20 øvelser (start og mål tæller ikke 
med) heraf højst 7 stationære øvelser og min. 4 øvelser fra øvede klasse, 
min. 1 øvelse fra ekspert klassen (ikke Ærespladsen) og min. 5 øvelser fra 
championklassen og højst 3 øvelser der højrehandles af gangen.
Førerne i championklassen må ikke klappe i hænderne eller på benene for at
opmuntre deres hund. Mundtlig opmuntring, flere kommandoer og/eller tavse
signaler hvor den ene eller begge arme bruges er tilladt. På intet tidspunkt 
behøver førerens arme at holdes i nogen særlig position. Føreren må dog ikke 
berøre hunden eller foretage fysiske korrektioner.

Der kan være to spring samt et dobbeltspring i denne klasse og springene må 
godt følge lige efter hinanden på banen.
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(1). Tunnel
Tunnelen skal opfylde samme krav som for Agility, dette gælder både for 
udformning og fastgørelse.

(2). For at opnå titlen Rally Super Champion (DKRSCH) eller Rally Super 
Mester (DKRSME), skal klassen vindes 3 gange med mindst 97 point (Rally 
Champion Certifikat), under mindst 2 forskellige dommere. Hvis klassen vindes 
af en der allerede har titlen DKRSCH, gives Rally Champion Certifikatet videre 
dog kun til og med dagens 3. vinder. Pinden føres i resultathæftet. 
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Rally juniorklasse
 
Fra 1.1.2015 indføres rally juniorklasse som officiel klasse.
 
For at deltage i rally juniorklasse skal føreren være 10-17 år – dvs. fyldt 10 år, 
men ikke fyldt 18 år. (samme grænser som for juniorhandlere på udstillinger)
 
Hunden skal opfylde de almindelige krav til at deltage i rally og kan deltage 
uanset niveau opnået med en anden fører.
 
En hund må kun deltage i en klasse pr. prøve, så hvis den stiller i juniorklasse 
må den ikke deltage i en anden klasse ved samme prøve – hverken med samme 
eller anden fører.
 
I 2015 benyttes samme bane til juniorklasse som til begynderklasse ved den 
samme prøve.
 
En hund kan opnå titlen rally juniormester (RJM), efter tilsvarende regler som 
en hund kan blive RBM – dvs. den skal bestå rally juniorklasse 3 gange under 
mindst 2 forskellige dommere, eller opnå 100 point ved en prøve.
 
Ekvipager i juniorklasse kan kvalificere sig til DM og konkurrere om Årets Hund 
efter helt tilsvarende regler som ekvipager i rally begynderklasse.

Hunden kan kun kvalificere sig til DM i én klasse og Årets Hund i én klasse. 
(den kan godt have kvalifikationspoint i fx juniorklasse og championklasse til DM 
og Årets Hund, og så deltage i juniorklasse til DM og championklasse til Årets 
Hund).
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Kapitel 1. Generelle retningslinjer.

Rally Lydighed er en sport hvor alle deltagere bør efterleve reglerne for den 
gode sportsmand både i og udenfor ringen. Stævner i Rally Lydighed viser nyt-
ten af hunden som menneskets ledsager og ikke kun hundens evne til at følge 
en angivet rutine i ringen.

A. Generelt.
En ring til Rally lydighed skal være mindst 12½ x 15 meter og højst 18 x 30 meter. 
En størrelse på 18 x 25 meter anbefales. Underlaget skal være jævnt, skridsikkert 
og uden huller eller knolde. Benyttes der flere ringe bør der være mindst 5 meter 
mellem disse ligesom telte skal placeres på højst to sider og mindst 5 meter fra 
ringsiden.

Officielle stævner afholdes efter DcH´s gældende regler for Rally Lydighed og 
med en DcH godkendt dommer. En DKK godkendt dommer kan anvendes i de 
fire klasser som er fælles. Pladsen til banen skal være et areal på mindst 25 x 40 
meter, der er jævnt og skridsikkert fx græsplæne, grus eller asfalt. Stævnelederen 
står for afviklingen af stævnet mens dommeren er ansvarlig for at reglerne over-
holdes.
Ud over en dommer skal der bruges en ringsekretær og en tidstager ved hver ring. 

Resultater fra Åben klasse tæller til udtagelse til DcH´s DM, når alle officielle klas-
ser (begynder, øvede, ekspert og champion) er indbudt og stævnet som minimum 
dækker kredsen.

B. Deltagere.
Hundene skal være fyldt 10 måneder. 
Øre- og/eller halekuperede hunde der ikke overholder dansk lovgivning kan ikke 
deltage. Stumphaleattest skal kunne fremvises, for de racer hvor det tillades.
Hundeføreren skal have et DcH resultathæfte for lydighed.
Tæver med hvalpe under 8 uger kan ikke deltage.
For handicappede hunde skal føreren fremvise lægeattest til dommeren før gen-
nemløbet.

1. Antal startende.
Antallet af startende afhænger af antallet af ringe til rådighed eller hvad 
arrangørerne angiver. En dommer kan højst dømme 15 gennemløb i timen og 
ingen dommer bør dømme mere end 45 gennemløb pr. dag.
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I åben klasse kan én dommer dog dømme op til 60 gennemløb.
NB: Der skal regnes med mindst 30 minutter før hver klasse til opsætning 
og gennemgang af banen.

2. Løbske tæver
Løbske tæver kan deltage i stævnet, men starter som den sidste i sin klasse og 
først når begynderklassen er afsluttet i den pågældende ring.
Ejere (førere) af løbske tæver har pligt til - uden at medbringe tæven - at med-
dele arrangøren om en tæve er løbsk før stævnets start.
Løbske tæver må først føres frem til ringen umiddelbart før de skal i starte. 
Banegennemgangen gennemføres sammen med de øvrige deltagere.

3. Forsikringer/vaccination
Hundeføreren skal kunne fremvise dokumentation for forsikring og vaccination 
(Hundesyge & Hepatitis). Er dette ikke i orden kan den arrangerende lokal-
forening nægte at lade hundeføreren starte i stævnet. Det er hundeførerens 
ansvar at dette er i orden.

4. Line, sele, dækken
Under gennemløbet skal hunden have halsbånd og/eller sele på og kan være 
iført et neutralt dækken. I begynder klassen skal hunden føres i en line som skal 
være fastgjort i halsbåndet/selen eller være en retriverline (line uden halsbånd). 
Hvis hunden skal have et dækken på under gennemløbet skal dette godkendes 
af dommeren.
Godkendelsen af dækkenet foregår umiddelbart efter banegennemgangen ved 
at hund og dækken præsenteres for dommeren. Dommeren vurderer dækkenet 
ud fra 3 kriterier:

• Kan dommeren se hundens bevægelser.
• Er dækkenet uden gene for hunden.
• Beskytter dækkenet hunden mod vejrlighed.

5. Opførsel
Al utilbørlig kritik og nedsættende ytringer om en fungerende dommer såvel som 
usømmelig omgangstone og anden overtrædelse af dette reglement kan med-
føre fortabelse af retten til tildelt præmie samt eventuelt udvisning fra stævnet. 
Afgørelse herom træffes af dommeren/ konkurrenceleder.

6. En hund - flere førere
Flere førere kan godt gå til prøver/konkurrencer med den samme hund, blot skal 
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følgende regler overholdes.
• Alle førere skal være tilmeldt landsforeningen med hver sit medlem-

snummer og have hver sin resultatbog.
• En hund kan kun deltage i samme stævne med én fører.
• Oprykningsresultater følger hunden, der skal starte i samme klasse 

uanset fører.
• Ved overførsel af resultater fra DKK skal det ske i alle førernes resul-

tatbøger.
• Én hund kan kun deltage med én hundefører i samme DM.

7. En fører - flere hunde
En fører kan godt deltage i et stævne med flere hunde. Der skal gøres opmærk-
som på dette ved afleveringen af resultatbøgerne samt ved banegennemgan-
gen. Der skal tages hensyn til dette forhold når startrækkefølgen fastlægges, 
men føreren må ikke forsinke stævneafholdelsen. Ved DcH DM kan én fører 
kun deltage med én hund.

8. En fører - sideløbende stævner
En fører kan godt deltage i et sideløbende stævne med sine hunde (lydighed eller 
agility). Ved DcH DM er dette dog ikke muligt.
Der skal gøres opmærksom på deltagelsen ved afleveringen af resultatbogen 
samt ved banegennemgangen. Der skal tages hensyn til dette i startrækkefølgen, 
men føreren skal være stillet start inden klassen er færdigbedømt og må ikke 
forsinke stævneafholdelsen.

9. Resultatbogen/Indskrivning:
• Resultatbogen kan købes i DcH´s lokalforeninger.
• Resultatbogen er en forudsætning for deltagelse i stævnet.
• Resultatborgen skal afleveres til arrangøreren før stævnets start.
• I resultatbogen, skal hundens resultater indføres og attesteres af dom-

meren.
• Resultatbogen udleveres igen ved præmieoverrækkelsen. 

10. Oprykninger.
Fra begynder- og øvedeklassen skal oprykning til næste klasse ske, hvis teamet 
får et resultat på 100 point eller har opnået 90 point eller derover ved 3 stævner 
under mindst 2 forskellige dommere. 
Oprykning fra begynderklassen kan ske ved at bestå 3 gange med mindst 70 
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point.
Oprykning fra øvedeklassen kan ske ved at bestå 3 gange med mindst 85 point.
Fra ekspertklassen skal oprykning til næste klasse ske, hvis teamet har opnået 95 
point eller derover ved 3 stævner under mindst 2 forskellige dommere. 
Oprykning fra ekspertklassen kan ske ved at få et resultat på 100 point.
Mindst 2 af stævnerne skal være kreds- eller landsstævner.

11. Overflytning af oprykninger DKK til DcH.
Hvis man deltager i DKK rally prøver og efterfølgende vil deltage i DcH, kan de 
opnåede DKK resultater tælle med i teamets oprykninger i DcH.
Oprykningsresultaterne fra DKK overføres direkte til teamets DcH resultatbog 
med dato, sted og dommer for den afholdte DKK prøve. Det overførte resultat 
skal underskrives af en Rally Lydighedsdommer/-udvalgsmedlem.

C. Springhøjder/-længder.
Hundeføreren registrer selv den ønskede springhøjde på DcH online. Der 
kan vælges mellem højderne 15, 25 og 40 cm svarende til 15, 40 og 80 cm 
længdespring.

D. Lokalforeningens ansvar.
Lokalforeningens bestyrelse har ansvaret for, at hund og fører stiller op i den 
klasse, hvor de hører hjemme.
Lokalforeningen har ansvaret for, at hunde, der sendes til konkurrence, ikke er 
til fare for de personer og hunde, der er til stede.

Kapitel 2. Klasser, forhindringer og baner.

A. Klasser.
I DcH konkurreres i følgende officielle 
klasser: Begynder, Øvede, Ekspert, 
Champion og Åben klasse.
Kun resultater opnået ved kreds-/landsstævner tæller med til DM.
På en stævnedag kan en hund (uanset fører) kun deltage 1 gang i den klasse 
den er kvalificeret til samt i åben klasse.
Arrangøren kan vælge IKKE at afvikle klasser med kun én deltager. I så fald skal 
den tilmeldte have besked inden stævnedagen og gives mulighed for at deltage 
i en lavere klasse udenfor konkurrence for at kunne opnå udtagelsespoint i 
åben klasse.
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1. Rally begynder klasse.
Alle øvelser gennemføres med line på hunden og alle hunde skal føres i line 
til og fra ringen. Linen skal være af fibre eller læder og skal være lang nok til 
kunne holdes tilstrækkeligt løst.
Begyndeklassen har mellem 10 og 15 øvelser (start og mål tæller ikke 
med) heraf højst 5 stationære øvelser.

2. Rally øvede klasse.
Alle øvelser gennemføres uden line på hunden, men alle hunde skal føres i line 
til og fra ringen. Højrehandling finder kun sted mellem to sideskift.
Øvede klassen har mellem 12 og 17 øvelser (start og mål tæller ikke 
med) heraf højst 7 stationære øvelser og min. 5 øvelser fra øvede klas-
sen.

3. Rally ekspert klasse.
Alle øvelser gennemføres uden line på hunden, men alle hunde skal føres i line 
til og fra ringen. Der må være to spring i denne klasse. Højrehandling finder kun 
sted mellem to sideskift.
Ekspertklassen har mellem 15 og 20 øvelser (start, mål og ærespladsen 
tæller ikke med) heraf højst 7 stationære øvelser og min. 5 øvelser fra 
øvede klasse og min. 2 øvelser fra ekspert klassen + ærespladsen. Ære-
spladsen gennemføres før eller efter gennemløbet.

4. Rally champion klassen.
Alle øvelser gennemføres uden line på hunden, men alle hunde skal føres i line 
til og fra ringen. Der højrehandles højst 3 øvelser af gangen mellem to sideskift.

Championklassen har mellem 18 og 20 øvelser (start og mål tæller 
ikke med) heraf højst 7 stationære øvelser og min. 4 øvelser fra øvede 
klasse, min. 1 øvelse fra ekspert klassen (ikke Ærespladsen) og min. 5 
øvelser fra championklassen.

5. Rally åben klasse.
Denne klasse er for alle. Klassen giver udtagelsespoint til DcH DM, hvis teamet 
stiller til start i en anden klasse ved samme stævne på mindst kredsplan.
Alle øvelser gennemføres uden line på hunden, men alle hunde skal føres i line til 
og fra ringen. Højrehandling finder kun sted mellem to sideskift.
Åben klassen har mellem 15 og 17 øvelser (start og mål tæller ikke med) 
heraf højst 8 stationære øvelser og indeholder 5 – 8 øvelser fra begyn-
derklassen, 5 øvelser fra øvede klasse, 2 øvelse fra ekspert klassen 
(ikke Ærespladsen) og 2 øvelser fra championklassen.
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Der er intet pointkrav for at bestå klassen, men et IB giver ikke udtagelsespoint 
til DM.

B. Forhindringer.
Forhindringer og numre skal være stabile, uden skarpe kanter og må ikke kun-
ne skade hund eller fører. Evt. skarpe kanter på forhindringerne skal skærmes 
af.

1. Skilte og holdere.
De af DcH godkendte tekster og tegn skal anvendes. Skiltene skal være i A4 
(21 x 29 cm) størrelse. Der skal tages højde for vind og vejr når skilte og hol-
dere skal stilles op.
Der kræves tyve skilte til øvelserne plus et start- og et målskilt.
Alle holdere eller skilte (undtagen start, mål og Æresplads) skal nummereres 
tydeligt og fortløbende på banen. Skiltene nummer 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 41 
og 71 kan bruges op til to gange på en Rally bane. Der skal derfor være to 
eksemplarer af disse skilte til brug for dommeren. Alle andre skilte må kun 
bruges én gang på den enkelte bane. Stationære øvelser er øvelser der 
indeholder et ”STOP” eller ingen fremadskridende bevægelse.

a. Placering af skilte.
Skiltene skal placeres til højre for førerens rute uanset om der venstre- eller høj-
rehandles. Det gælder dog ikke skilte der angiver et skift af retning. Disse skilte 
placeres direkte foran føreren for at hjælpe med retningsskiftet. I øvelser hvor 
der bruges kegler kan skiltet placeres ved keglen, på venstre side på grund af 
indgangen til øvelse. Skiltene placeres nøjagtigt af dommeren, der går banen 
igennem ad ruten som den er planlagt.

b. Øvelsesområde i forhold til skiltet.
Start og øvrige øvelser skal gennemføres tæt ved det pågældende skilt. Øvel-
sen startes enten direkte foran skiltet (retningsskifte) eller med skiltet skråt 
foran og til højre/venstre. Dette gælder dog ikke de øvelser hvor indgangen 
kræver at skiltet passeres på venstre side. Øvelser, hvor der skal gås et skridt til 
højre eller venstre, skal udføres umiddelbart efter skiltet. Skiltene placeres på 
samme måde uanset om der venstre- eller højrehandles.

2. Kegler.
Keglerne skal være gule, orange eller røde og mindst 20 cm høje. De skal kun-
ne stå sikkert uden ekstra fastgørelse.
Keglen som bruges til fremsendelse eller rundtur (øvelse 39 og 89) skal stå alene, 
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være større og tydelig forskellig fra de øvrige.

3.Madskåle/fristelser
Fristelserne (mad/legetøj) skal sikres så hundene ikke kan få fat i det, men det 
skal kunne ses eller lugtes. Skålene skal være tydeligt forskellige fra kegler/skilte.

4. Spring.
Springhøjden skal opgives på tilmeldingen. Startrækkefølgen kan tilpasses så 
den passer med springhøjden enten fra høj til lav eller omvendt.
Springlængden skal være 50 cm for små hunde/seniorer og 80 cm for de øvrige. 
Springhøjden skal være højst 40 cm og springlængden højst 80 cm.

a. Højdespringet (øvelse 41, 66, 86 og 88).
Højdespringet består af to opstående solide sider af variabel højdeindstilling der 
kan indstilles til den enkelte hund. Springet kan være lukket eller med stænger 
og være et agilityspring eller udformet som et DKK lydighedsspring. Alle farver 
og bemalinger er tilladt på springet, men der må ikke hænge noget på det. Høj-
den skal kunne sættes til 15, 25 cm og 40 cm.

b. Længdespringet (øvelse 41 og 86).
Længdespringet består af 1-3 enkeltdele. Delene skal være konstrueret sådan 
at de vælter hvis hunden træder på dem. Hver del måler 15 cm i dybden og 
stiger 12° i  springretningen. Det højeste punkt på de 3 dele er: 15 cm, 18,3 cm, 
21,5 cm. Bredden er 120 cm i bredden de efterfølgende dele må gerne være 
bredere, stigende, dog max 150 cm i bredden. Tydelige markeringspindene, Ø 
3-5 cm x 120 cm, placeres i de 4 hjørner.
De må ikke fastgøres til enkeltdelene.
Længden skal kunne sættes til 15, 50 cm og 80 cm. Svarende til den valgte 
springhøjde.

c. Dobbeltspringet (øvelse 86).
Dobbeltspringet kan bestå af to højdespring eller et længde- og et højdespring 
i nævnte rækkefølge. Der skal være ca. 3 meter mellem de to spring som kan 
vinkles i op til 90 grader, men det vil altid være hunden som skal løbe yderba-
nen. Længdespringet kan være det første af de to spring.

5. Tunnel
Tunnelen skal opfylde samme krav som for Agility, dette gælder både for 
udformning og fastgørelse. En tunnel på 400 cm eller derunder må dog højst 
bukkes 90 grader, men det vil altid være hunden som skal løbe yderbanen.
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6. Læg dig feltet
Feltet består af 4 lige lange stænger fx. elektrikerrør. Stængerne skal være 
mindst 1,2 meter lange og med en udvendig diameter på mindst 18 mm. 
Stængerne skal samles i hjørnerne med fx. en gummislange omkring røren-
derne eller en elastik igennem rørene. Feltet skal være synligt for hunden.

7. Spanden
Genstanden som skal bæres mellem øvelserne skal placeres i ca. 1/2 meters 
højde. Det kan være en spand eller kurv med en fast hank. Indholdet må ikke 
være spiseligt, men ligge fast. Vægten bør være omkring 1 kg.

8. Ærespladsen
Inden starten vil dommeren oplyse om hunden skal sidde eller ligge på 
ærespladsen, ligeledes vil førerens placering foran eller ved siden af hunden 
blive oplyst sammen med øvelsens placering.
Øvelsen skal placeres så der er en tilstrækkelig afstand mellem de to hunde på 
banen. Der kan anvendes ikke deltagende hunde og førere både til at ære det 
første team og til at gennemføre banen, mens det sidste team gennemfører 
øvelsen på ærespladsen.
Hunden skal forblive i enten sit eller dæk for at ære det næste team under hele 
deres gennemgang af banen. Denne øvelse skal gennemføres i snor. Kun de 
første 2½ minut af ærespladsen indgår i bedømmelsen. Teamet skal dog forblive 
på stedet, indtil dommeren giver tilladelse til at det må forlades.

9. Belønningsfeltet
Feltet placeres i naturlig forbindelse med start- eller måløvelse og der markeres et 
område på mindst 2 x 2 meter, hvor hundeføreren kan efterlade sine beløninger 
til hunden.
Dommeren giver sin tilbagemelding til hundeføreren efter hvert gennemløb i dette 
felt.

C. Banen.
En oversigt over banen kan sættes op ved ringen før banegennemgangen. Der 
kan også udleveres en kopi til deltagerne når disse afleverer deres resultatbog.

Det er dommerens opgave at designe banerne. Sammensætning af og afstand 
mellem øvelserne bestemmer banens sværhedsgrad.
Afstandene er de samme for alle hunde uanset race. Det er førerens opgave at 
holde den netop tilstrækkelige afstand til skilte, kegler og andre forhindringer på 
banen.
Dommeren skal gennemgå banen og godkende forhindringerne før banegennem-
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gangen. Deltagerne må ikke passere gennem ringen eller opholde sig i denne på 
stævnedagen.

Kapitel 3. Procedurer og bedømmelse.

A. Banegennemgang
Træning på banen er ikke tilladt, men inden gennemløbet gennemføres en 15 
minutters samlet gennemgang af banen for førerne uden hund. Der bør ikke 
være mere end 15 hundeførere pr. banegennemgang og må højst være 20. Kun 
hundeførerne, dommeren og officials er tilladt på banen.
Under gennemgangen skal dommeren være til stede på banen for at kunne 
svare på de spørgsmål, som deltagerne måtte have. Dommeren kan vælge 
at gennemgå banen med deltagerne indenfor de 15 minutter.
Det er ikke tilladt at give godbidder/legetøj i ringen. Mavetasker, guftasker eller 
overfyldte lommer må ikke medbringes hverken under banegennemgangen 
eller under gennemløbet. Godbidder/legetøj kan medbringes i lukkede lommer 
eller placeres udenfor ringen ved det opsatte belønningsområde/-bord.

B. Tidstagning.
Der tages tid på alle hundene. Tiden, afrundet til nærmeste hele sekund, bruges 
til at afgøre placeringen ved pointlighed. Tiden startes når dommeren giver 
kommando fx. ”Fremad” og slutter når hundeføreren krydser mållinjen. I tilfæl-
de af pointlighed får den hund og fører der er hurtigst den højeste placering og 
markeres med et plus (+) efter pointtallet. Der ændres ikke på pointtallet. Ved 
både pointlighed og samme tid for to teams indenfor de øverste tre placeringer 
afgøres endelig placering på baggrund af helhedsindtrykket. Er dette ens, deles 
placeringen.

C. Bedømmelse.
Dommerens kommandoer vil være ”Er du klar?” efterfulgt af fx. ”Fremad”. Andre 
kommandoer er ikke nødvendige. Teamet skal selvstændigt gennemføre hele den 
nummererede bane korrekt.
Teamet, der består af hund og fører, bevæger sig fortløbende i et raskt, men nor-
malt, tempo med hunden under kontrol og indenfor en afstand af ca. ½ meter 
fra førerens venstre side. Der skal være et tydeligt, afslappet og positivt samar-
bejde. Bedømmelsen er ikke så streng som ved traditionelle lydighedsprøver.
Der bliver lagt vægt på det glade, positive samarbejde mellem hund og fører både 
under de enkelte øvelser og på vejen mellem øvelserne, men der kræves ikke en 
perfekt ”plads” position.
Den ubegrænsede kommunikation fra føreren til hunden skal fremmes og ikke 
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straffes. I begynder-, øvede- og åben klasse er det tilladt at tale, rose, opmuntre, 
klappe i hænder, på låret, knipse eller bruge ethvert verbalt udtryk til opmuntring 
af hunden. I de øvrige klasser er det ikke tilladt at klappe hverken på låret, i hæn-
derne eller knipse, men anden opmuntring og ros er fortsat tilladt.
Førerens må frit bruge sine hænder og arme i sin kommunikation med hunden. 
Føreren må dog ikke berøre hunden, lokke den eller foretage fysiske korrektioner.
Højlydte eller truende kommandoer eller skræmmende adfærd vil blive straffet til 
enhver tid.

1. Kriterier for bestået og bedømmelse i almindelighed
Der tages tid på den enkelte men denne offentliggøres ikke. Tiden bruges kun 
for at afgøre den enkeltes placering ved pointlighed.
Dommeren bør give en kortfattet mundtlig vurdering efter hvert gennemløb.
For at bestå skal hund og fører opnå mindst 70 point ud af de 100 mulige, som 
gives for den perfekte præstation.

Indenfor alle klasser er udgangspunktet 90 point. Der fratrækkes:
1-points fradrag for følgende:
- stram line
- meget skæv plads (over 45 grader)
- hunden ude af position (afstand til føreren)
- hunden går ind i førerens bane
- langsom eller forsinket reaktion
- snusen til eller let berøring af spring, kegle, skilt, person ol.

3-points fradrag for følgende:
- gentagelse af en øvelse (kun èn gentagelse pr. øv.)
- modvillig reaktion
- høj eller truende kommando eller signal
- overdreven gøen
- urolig i positionen
- væltet skilt eller kegle (8-tal, spiral, slalom)
- rammer springet
- manglende kontrol (hunden forlader fører)
- mindre førerfejl

10-points fradrag for følgende:
- ikke korrekt udført øvelse (hvis hunden ikke indtager eller holder korrekt 

position eller hvis føreren ikke udfører øvelsen korrekt
- afsæt på springet
- ændrer position på ærespladsen.
- større førerfejl
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Op til 10 points tillæg (til 100 point):
- Helhedsindtryk (gensidigt samarbejde, tydelig arbejdsiver, godt flow)

Bedømmelsen ikke bestået (IB) skal gives for:
- minimumskrav ikke overholdt
- konstant stram line
- konstant ude af position
- hunden ude af kontrol - føreren kan ikke få hunden til at samarbejde eller kon-

stant gøen
- enkelt øvelse opgivet eller sprunget over
- gør sig ren i ringen under gennemløbet
- forlader positionen på ærespladsen
- grov førerfejl
- provokerer hunden på/fra ærespladsen

1. Gentagelse af en øvelse.
Alle øvelser kan gentages én gang. Dog ikke ved nedrivning af et spring. Hun-
deføreren beslutter selv om en øvelse skal gentages og viser dette ved at 
foretage en ny opmarch til det pågældende skilt. Ved en ny opmarch slettes 
alle fejl, dog ikke et IB, som er sket fra den første gang øvelsen påbegyndes.
En gentagelse af en øvelse kan foretages indtil næste øvelse påbegyndes. Fejl 
mellem øvelserne indgår i bedømmelsen af den næste øvelse og kan derfor 
rettes ved at gå tilbage og gentage den sidste øvelse.

2. Beregning.
Ringsekretæren er ansvarlig for udregningen af det endelige fradrag på dom-
mersedlen og for at føre resultaterne i bøger og på lister. Det endelige resultat 
overføres til DcH beregningsprogram, men det er dommerens ansvar at kon-
trollere resultater og underskrive resultatbøgerne inden præmieoverrækkel-
sen. Det kan ske med et dommerstempel.
Resultater på under 70 point skrives som IB bortset fra i Åben klasse, hvor der 
ikke er noget krav om at bestå.
Dommersedlen er udelukkende til dommerens brug og udleveres ikke!

D. Diskvalifikation.

1. En hund kan udelukkes/diskvalificeres hvis:
• Den efter dommerens skøn er uegnet til deltagelse på grund af dårlig 

kondition.
• Den udviser fysiske eller psykiske handicaps og dyrlægeattest ikke 
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kan fremvises.
• Den udviser aggressivitet over for dommeren, hjælpere, ringpersonale, 

andre hunde eller deres førere m.fl. på eller udenfor prøvebanen!
• Den udviser udpræget nervøsitet.
• Udførelse af øvelserne/gennemløbet efter dommerens skøn vil skade 

hunden.

2. En hundefører kan udelukkes/diskvalificeres hvis:
• Føreren ikke retter sig efter dommerens og ringpersonalets anvisnin-

ger eller efter reglerne.
• Føreren udøver en efter dommerens skøn unødvendig hårdhed over-

for hunden.
• Føreren forstyrrer en konkurrent/deltager eller dennes hund under 

gennemløbet.
• Føreren udviser en efter dommerens skøn utilstedelig opførelse i eller 

ved ringen.
• Føreren afstraffer hunden i eller ved ringen (hårde ryk i halsbånd/line, 

spark, slag eller enhver anden form for fysisk/psykisk afstraffelse ikke 
er tilladt)

• Ukvemsord er ikke tilladt på banen – hverken overfor hund eller dom-
mer (kommer ind under usportslig optræden).

Såfremt en hund eller dens fører udelukkes/diskvalificeres, fratages de dagens 
præmieringer. Diskvalifikationen gælder for resten af stævnet og deltagergeby-
ret tilbagebetales ikke.
Hvis en hund eller hundefører udelukkes/diskvalificeres, skal dommeren give 
besked til den pågældendes lokalforening, kredsformand, samt rallyudvalget. 
(Se i øvrigt orientering 78 i årbogen)

DOMMERENS AFGØRELSER ER INAPPELLABEL!

Kapitel 4. Retningslinjer for Rally Lydighedsdommere.

A. Formålet med Rally Lydighed.
Rally Lydighed er en sport hvor der bliver lagt vægt på det glade og positive sam-
arbejde mellem hund og fører. Det er derfor nødvendigt at både hund og fører 
viser dette under gennemløbet.
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Alle deltagere i en Rally klasse skal gennemføre de samme øvelser på 
grundlæggende samme måde så kvaliteten af de forskellige udførsler kan 
sammenlignes og bedømmes. Det grundlæggende formål med Rally er at ska-
be en aktivitet som ikke kræver omfattende præcision for at opnå succes. Hun-
de som deltager i Rally er hunde som er blevet trænet og vænnet til at være 
velopdragne i hjemmet, på offentlige steder og sammen med andre hunde. I 
Rally skal både hund og fører vise glæde og samarbejde. For at sikre dette må 
føreren bruge opmuntring, ros og kropssprog gennem hele Rallybanen. Klap er 
dog ikke tilladt i ekspert- og championklassen.

B. Rally dommeren.
Kendskab til reglerne for Rally Lydighed.
Rally reglementet er den grundlæggende vejledning for bedømmelsen. Her er 
dog kun beskrevet de mest almindelige og alvorlige fejl og ikke hver eneste 
tænkelig fejl.
Rally reglementet giver dommeren retningslinjer for hvordan en øvelse skal ud-
føres, men da rally ikke dømmes med den samme præcision som formel ly-
dighed, skal rally dommere kunne beslutte på baggrund af et mentalt billede af 
den perfekte gennemførelse indenfor de rammer som rally reglementet giver.
Dommernes viden øges ved at de studerer Rally reglementet, deltage i møder 
og seminarer eller andre arrangementer. At anvende den erhvervede viden i 
praksis giver dommerne mulighed for at leve op til principperne for sund døm-
mekraft som de er indeholdt i Rally reglementet.
Dommerne har den fulde myndighed til at handle efter eget skøn indenfor ram-
merne af Rally reglementet og de skal udøve denne myndighed på en saglig 
måde. Det forventes at dommerne foretager deres eget skøn og at de lever op 
til det ansvar som dette indebærer. Hvis en beslutning er afhængig af den nøj-
agtige ordlyd i reglementet skal denne kontrolleres før den endelige beslutning 
tages. En dommer må ikke kassere, modificere eller forlange noget, der ikke 
fremgår af reglementet.

Et Rally resultat skal være en anerkendelse. Resultatet skal derfor baseres på 
en optræden som til fulde lever op til kravene i Rally reglementet. Bedømmel-
sen af den enkelte øvelse skal være tilstrækkelig begrundet i hunden og føre-
rens præstation. Ejeren af en hund, som består en rallyprøve, har kun grund 
til at være stolt. At opnå point nok til at bestå angiver en troværdig præstation 
som er fuldt ud berettiget.
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C. Forberedelse.

Ringen. Ved ankomsten kan dommeren slå banerne op udenfor ringen. Dom-
meren kan ændre banen på grund af uforudsete baneforhold og ligeledes 
opsætte ændringerne.
Dommeren skal inspicere banen inden bedømmelsen starter for at sikre at den le-
ver op til reglementet. Ringens størrelse skal fastsættes ved at dommeren skrid-
ter den af.
Dommerens banekontrol skal indeholde:

• Kontrol af at skilte og holdere er sikre for hunde og førere.
• Kontrol af at de afledninger der bruges til øvelsen ”Fristende 8-tal” kan 

ses og lugtes, men ikke spises.
• Kontrol af springene/tunnelen for at sikre at de har den rette størrelse.

Startrækkefølge. I klasserne med spring kan den arrangerende klub/ringse-
kretæren arrangere start rækkefølgen i overensstemmelse med hundenes 
springhøjde fra de laveste til de højeste eller omvendt.

Bedømmelsestid. Der må højst planlægges på at kunne bedømme 15 gen-
nemløb i timen og der skal afsættes yderligere 30 minutter til at sætte banen 
op og til banegennemgang for hver klasse der skal bedømmes. Dommeren 
kan holde pause for at hvile eller spise efter forgodtbefindende.

D. Ringprocedurer.
Bedømmelsen. Pointtallet for de enkelte teams beregnes løbende af ringsekre-
tæren og føres i Resultatbøgerne som underskrives af dommeren.
Bortset fra i Åben klasse skrives resultater på under 70 point som IB.
Resultaterne kan offentliggøres løbende eller vente til den samlede præmieover-
rækkelse.

E. Dommersedler.
Før bedømmelsen. Den arrangerende forening klargør én dommerseddel pr. 
deltagende team. Startrækkefølgen skal tage højde for springhøjde. Startræk-
kefølgen kan også aftales ved banegennemgangen.

Efter bedømmelsen. Dommersedlen påføres den aktuelle banetid. Pointtallet ud-
regnes af sekretæren.
Dommersedlerne er dommerens ejendom og kan bruges til personlige notater 
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til egen evaluering eller udvikling af dommerstanden som helhed. Bemærknin-
gerne medtages på det årlige dommerseminar.

Kapitel 5. Retningslinjer for Rally Lydighedssekretærer.

Rally Lydighedsstævner kan være planlagt afholdt sammen med andre DcH 
stævner og konkurrencer. At planlægge et stævne kræver mange måneders 
arbejde af arrangørerne. Der er mange forskellige, krævende opgaver. Det 
kan bl.a. være at finde dommere, klargøre resultatlister, samle postlister, ind-
købe præmier, klargøre eller fremskaffe materiel, klargøre mad og drikke, 
trykke katalog o.l.

A. Forudsætninger.
Et vigtigt område, der ofte tages let på eller overses, er udvælgelsen og oplæ-
ringen af ringsekretærer. Selvom Rally Lydighedstævner bliver afholdt i forbin-
delse med andre konkurrencer vil ringsekretærerne have behov for en særlig 
oplæring for at kunne hjælpe i Rallyringen. En ringsekretær som ikke har kend-
skab til procedurerne indenfor Rally Lydighed vil have behov for særlig instruk-
tion fra dommeren og medføre at hele prøven afvikles langsommere.
For at sikre en smidig afvikling af en prøve i Rally Lydighed kan der afholdes 
træningssamlinger for ringsekretærerne. Disse samlinger kan ledes af erfarne 
ringsekretærer eller dommere.

Det er tilladt både at deltage og assistere den samme dommer ved et stævne. 
Dog kan ringsekretæren ikke assistere og deltage i den samme klasse.

Sekretærfunktioner i Rally Lydighedsringen er opdelt i to generelle kategorier. 
Ringsekretæren og tidtageren. I ekspertklassen er der brug for en sekretær til at 
overvåge ærespladsen.

Arrangørerne skal stille med mindst to sekretærer til hver ring, da den samme 
person ikke kan være ringsekretær og tidtager. I ekspertklassen vil ringsekre-
tæren ofte også overvåge og registrere ærespladsøvelsen. Tidtageren oplyser 
tiden for den enkelte hund til dommeren og kan ligeledes hente og bringe 
dommersedlerne samt overvåge at kegler, spring o.l. ikke flyttes under gen-
nemløbene.

Det er vigtigt at alle sekretærer er klar ved ringen senest 30 minutter før det 
fastsatte tidspunkt for start af bedømmelsen. Her skal de kunne få særlig in-
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struktion af dommeren og kunne hjælpe med at sætte banen op efter domme-
rens vejledning.

B. Resultatlister.
Efter bedømmelsen. En samlet resultatliste skal indsendes via DcH 
beregnerprogammet af den arrangerende lokalforening.








