
Regler för officiella rallylydnadstävlingar 
• Alla klubbar inom SKK-organisationen har rätt att anordna officiella rallylydnadstävlingar.  

• Ansökan samt redovisning av tävling ska göras hos SBK för godkännande och fastställande. 

• Rallylydnadstävlingar är öppna för alla hundar, även oregistrerade och krytorchida hundar. 

Hunden ska ha uppnått 10 månaders ålder senast dagen för tävlingen. För registrerad hund: 

Hunden ska delta i det namn den är registrerad. För oregistrerad hund: Hunden måste 

inneha tävlingslicens utfärdad av SKK. Hundföraren måste vara medlem i klubb inom SKK. 

• Tik som löper får delta i rallylydnadstävlingar, men måste vistas på anvisat område före och 

efter start. Löptikar startar sist i alla klasser.  

• Upplysningar om anmälningsavgift och anmälningstid finns på SBK:s hemsida.  

• Hundförare som anser sig ha fått en orättvis bedömning kan lämna in en protest till 

tävlingssekreteraren. Protest behandlas av arrangör och domare, beslut fattas av domaren. 

• Hundföraren är skyldig att känna till och följa de regler som utfärdas för prov och tävlingar.  

• Domare i rallylydnad utses av SBK. Domaren måste vara medlem i klubb inom SKK.  

• Tävlingssekreterare i rallylydnad utses av SBK. Tävlingssekreteraren måste vara medlem i 

klubb inom SKK.  

• Arrangören är skyldig att kontrollera att hunden är ID-märkt, är vaccinerad och att föraren 

har ett giltigt medlemskap.  

Rallylydnad är baserad på glädje, kommunikation och samarbete. Det ska vara spännande och roligt 

att tävla. Vid tävlingen genomför hunden och föraren en bana som är ritad av en domare i 

rallylydnad.  

I de lägre klasserna ska banan stimulera till fortsatt träning och tävling. I högre klasser ska banan 

även vara utmanande.  

Banan består av flera moment beskrivna på skyltar. Målet är att hunden och föraren ska genomföra 

alla moment så följsamt som möjligt. I rallylydnad krävs inte något perfekt fotgående och läggande 

mm. Men hunden ska lyda föraren. Det är inte tillåtet att tillrättavisa hunden med obehaglig röst 

eller tecken. Föraren får inte vidröra hunden medvetet.  

Bedömningen görs genom avdrag från maxantalet poäng. Avdrag görs för fel eller brister i utförandet 

av de olika momenten. 

Rallylydnadstävlingar indelas i fyra klasser: nybörjarklass, fortsättningsklass, avancerad klass och 

mästarklass. I alla klasser startar ekipagen med 100 poäng. Avdrag görs med 1 poäng för sträckt 

koppel, snett sittande, liggande, stående eller backande. Avdrag görs också för långsamhet eller 

tveksamhet hos hunden.  

Hunden ska vara kopplad vid banområdet.  

 


