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Introduktion til Rally lydighed 

Dato: Lørdag den 30. April 2016, Hold 1: Kl. 11.00 og Hold 2: Kl. 13.00 
Mødested: Træningspladsen 

Vi har denne gang fået Birthe Iversen til at komme og give en 
introduktion til Rally lydighed. Birthe har tidligere undervist i Rally 
lydighed for DKK.  

DDK skriver følgende om Rally lydighed: 
"Rally er en sport hvor hund og fører gennemfører en bane som er 
designet af en rally dommer. 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 
gennemføre 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." 

Har du lyst til at vide mere, kan du læse om Rally på DKK.dk og se beskrivelse af øvelser og skilte.  
På Rally-lydighed.dk kan du også finde små videoer af øvelserne. Du kan også bare møde op til 
arrangementet, idet Birthe starter med at give en introduktion til Rally, inden vi går på banen og 
prøver det selv.  

Deltagelse ved arrangementet koster 40,- kr. pr. hund for medlemmer (medlemsskab gælder hele 
husstanden). Tilmelding skal ske til aktivitetsudvalget på aktiv@nordjyskhundetraening.dk senest 
den 20. marts 2016 med oplysning om antal hunde og hvilket hold du ønsker at deltage på. Hvis 
du kan deltage på begge hold, er der størst sandsynlighed for at få plads til arrangementet, idet 
der kun er 8 pladser på hvert hold. Skriv også dit mobilnr. Betaling skal ske med bankoverførsel, 
når du har fået besked om, at du har fået en plads. Du kan forvente at få besked inden for en uge 
efter din tilmeldning. Vi vil også orientere om evt. overbookning på hjemmesiden og Facebook.  

Med venlig hilsen 

Aktivitetsudvalget 
Hanne Helligsø, Dorte Franzen og Christina Nielsen. 

Nordjysk Hundetræning  -  Familie- og jagthundetræning

http://dkk.dk
mailto:aktiv@nordjyskhundetraening.dk

