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Rally Lydighed 

  

Introduktion: Rally lydighed ( benævnes fremover som Rally) er en sport for alle hunde. 
 På banen er der et antal skilte med tekst som hund og fører skal udføre. 

 I sin ideelle udførelse kræver sporten harmoni og fuldstændig forståelse mellem hund og fører. Det er 
derfor nødvendigt med en ballast af lydighed og træning, før man begynder at deltage i denne sportsgren.  
  

Deltagerbetingelser: Hunden skal have bestået enten brugsgrundkursus 1 eller lydighedsgrundkursus eller 
tilsvarende i en anden klub. Hunden skal føres i halsbånd eller sele. Der må IKKE gives godbidder under en 
prøve. Ligeledes må der ikke bæres synlige godbidder eller legetøj under prøven.  

  

Forhindringer og bedømmelse: Der benyttes de til enhver tid gældende regler samt øvelser/skilte fra DKK. 
Bortset fra undtagelser nævnt i klubbens regelsæt. Inden prøven er der banegennemgang med 
Hundeførere og dommer og efter gennemgangen har første hundefører 5 minutter til at gøre sig klar. 
Tidtagning: Benyttes ikke til vores kåringer, da det er point antallet der er det afgørende. Springhøjder:  
Små hunde og seniorer 25 cm. små senior dog 15 cm.. Mellem og store hunde 40 cm.  

  

Rally Begynder: Beståelseskrav: 80 point. Hunden skal føres i line. Banen indeholder 10 – 15 øvelser (start 
og mål ikke medregnet). Øvelser fra begynderklassen i DKK. Det er tilladt føreren at: Klappe i hænderne og 
på lårene, at bruge håndtegn (begge hænder) ligesom det er tilladt at tale med hunden under hele bane 
gennemløbet.  

  

Rally 1: Beståelseskrav: 85 point. For hunde der har bestået Rally Begynder.  Hunden må IKKE føres i line. 
Banen indeholder 12 – 17 øvelser (start og mål ikke medregnet). Øvelser fra øvet klassen i DKK. Det er 
tilladt føreren at: Klappe i hænderne og på lårene. Det er tilladt føreren at bruge håndtegn (begge hænder) 
ligesom det er tilladt at tale med hunden under hele bane gennemløbet.  

  

Rally 2: Beståelseskrav: 90 point For hunde der har bestået Rally 1.  Hunden må IKKE føres i line. Banen 
indeholder 16 – 20 øvelser (start og mål ikke medregnet). Det er tilladt føreren at: Klappe i hænderne og på 
lårene. Det er tilladt føreren at bruge håndtegn (begge hænder) ligesom det er tilladt at tale med hunden 
under hele bane gennemløbet.  
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Rally 3: Beståelseskrav: 95 point. For hunde der har bestået Rally 2.  Hunden må IKKE føres i line. Banen 
indeholder 18 – 20 øvelser (start og mål ikke medregnet). Det er tilladt føreren at: Klappe i hænderne og på 
lårene. Det er tilladt føreren at bruge håndtegn (begge hænder) ligesom det er tilladt at tale med hunden 
under hele bane gennemløbet.  

  

Rally Champion: Bestået Rally 3 i alt 3 gange med mindst 95 point. 


