
   

Rallylydnad  

på Helsingborg Brukshundsklubb. 

 

Rallylydnad. 
I rallylydnad står samarbete, kontakt och glädje i fokus. Det är en allmän 

hundsport där alla hundar kan delta. 

Om Rallylydnad. 
Genom glädje, kommunikation och samarbete ska hund och förare ta sig igenom en 

rallylydnadsbana. Rally i namnet betyder inte att det ska gå fort utan att hunden genomför en 

bana enligt "kartläsarens", förarens, anvisningar. Anvisningarna finns på skyltar med ca 3-5 

meters avstånd som både visar vägen och vad som ska genomföras. 

Rallylydnad är en sport där hund och förare genomför en bana med skyltar som illustrerar 

olika moment som ska utföras. På skyltarna kan det exempelvis stå ”360 grader höger”, 

”slalom”, ”sitt” eller ”skicka över hinder”.  

De 12-20 momenten är ofta delar ur traditionell lydnad. I högre klasser förekommer även 

andra moment som till exempel att snurra vid sidan. Banorna ser olika ut varje gång. 

Samarbete, kontakt och glädje. 
I rallylydnad är samspelet mellan hund och förare i fokus. Det behövs god allmän lydnad och 

framförallt en mycket god kontakt mellan föraren och hund. 

Men det allra viktigaste är att ha roligt tillsammans med sin hund. När man genomför en bana 

ska föraren visserligen inte röra hunden men det är fritt fram att uppmuntra, ropa, klappa i 

händerna och på andra sätt heja på. 

Rallylydnad är en utmärkt aktivitet för den vanliga familjehunden. Hunden behöver inte 

utföra alla moment perfekt för att få ett bra resultat, men hundsporten ställer ändå höga krav 

på samarbete och kontakt. Inga fysiska krävande moment ingår och därför passar hundsporten 

förare och hundar i alla åldrar. 

Upplevelse av rallylydnad 
Många hundägare som tränar rallylydnad upplever glädje. Hundarna gillar samarbetet med sin 

förare och den belöning det ger. Förarna brukar känna att de får ökad kontakt med sin hund 

genom rallylydnad. 



   

Kombinera rallylydnad med annat 
Rallylydnadsträning förbättrar samarbetet och glädjen och passar tillsammans med många 

andra grenar. Många moment i rallylydnad har man glädje av även i lydnadsklasserna. Hundar 

som tränats i freestyle eller agility har ofta god hjälp av att de är vana att samarbeta på båda 

sidorna om föraren. 

Historia 
Rallylydnaden började utvecklas under 2000-talet med målet att hitta en hundsport som kunde 

attrahera många typer av hundägare. I Sverige blev det en officiell hundsport 1 juli 2011. Det 

har snabbt blivit en av våra mest populära hundsporter med tusentals starter varje år. 

Träna rallylydnad 
För att starta med rallylydnad ska hunden ha lite grundkunskaper, som att på kommando sätta 

sig, lägga sig och ställa sig. Den ska även ha god kontakt med sin förare. 

Samarbete och visad glädje är två goda resultat av rallylydnad. Ekipaget utvecklas 

tillsammans, hund och förare lär sig mycket om varandra. Många moment är också 

användbara i vardagen. I rallylydnad belastas kroppen ganska jämnt tack vare att man växlar 

sida regelbundet. 

Så här tränar du rallylydnad 
Föraren behöver lära sig de olika skyltarna för att kunna träna momenten med sin hund. Man 

fortsätter sedan med korta enkla banor och försvårar undan för undan. Och all träning ska 

upplevas som rolig för både hund och förare. Belöningarna ska dugga tätt. 

Vilka hundar kan träna 
Alla hundar och raser kan träna! Rallylydnad fungerar bra såväl för riktigt stora hundar som för 

riktigt små. Även äldre hundar passar att tränas, många hundar som är "pensionerade" i andra 

grenar övergår till rallylydnad när de kommit upp i åren. 

Träningsgruppen. 
Om man vill vara med i träningsgruppen som tränar på tisdagar är kravet att föraren har gått 

fortsättningskurs i Rallylydnad eller tävlar i minst fortsättningsklass och hjälper till vid 

tävlingar i Rallylydnad på Helsingborgs Brukshundsklubb. 

Föraren skall vara medlem i Helsingborg Brukshundsklubb. 

 

Bra länkar. 

http://www.brukshundklubben.se/tavling-utstallning/rallylydnad/ 

http://www.brukshundklubben.se/Documents/1_startdelen/4_tavling_utstallning/Rallylydnad/

Rallylydnad_regler_2017_hemsidan.pdf 

http://www.brukshundklubben.se/tavling-utstallning/rallylydnad/
http://www.brukshundklubben.se/Documents/1_startdelen/4_tavling_utstallning/Rallylydnad/Rallylydnad_regler_2017_hemsidan.pdf
http://www.brukshundklubben.se/Documents/1_startdelen/4_tavling_utstallning/Rallylydnad/Rallylydnad_regler_2017_hemsidan.pdf


   
http://www.brukshundklubben.se/Documents/1_startdelen/4_tavling_utstallning/Rallylydnad/

Anvisningar%20rallylydnad%20161209.pdf 

http://www.brukshundklubben.se/tavling-utstallning/rallylydnad/moment-i-rallylydnad/ 

http://www.brukshundklubben.se/Documents/2_funktionar/4_prov_tavling/rallylydnad/domar

e/Banritningsunderlag%2020170116.pptx 

 

 

 

 

Kurser. 
Klubben genomför följande kurser: 

Rallylydnad nybörjarkurs: 

Genomgång och inlärning av alla moment i Nybörjarklass. Förberedande för att 

kunna tävla i Nybörjarklass. 

Krav:   God allmänlydnad. 

Kurstillfällen: Tolv timmar fördelade på sextillfällen. 

  Max 10 deltagare. 

Kursavgift:  1 200 kronor 

Rallylydnad fortsättningskurs: 

Genomgång och inlärning av alla moment i Fortsättningsklass. Förberedande för 

att kunna tävla i Fortsättningsklass. 

Krav:   Genomförd Nybörjarkurs i Rallylydnad. 

Kurstillfällen: Tolv timmar fördelade på sextillfällen. 

  Max 10 deltagare. 

Kursavgift:  1 200 kronor 

Rallylydnad tävlingskurs: 

Kursen omfattar alla de fyra Rallylydnadsklasserna och innefattar momentlära, 

inlärningsteknik samt regelverk. 

Krav:   Genomförd Nybörjarkurs i Rallylydnad. 

Kurstillfällen: Tolv timmar fördelade på sextillfällen. 

http://www.brukshundklubben.se/Documents/1_startdelen/4_tavling_utstallning/Rallylydnad/Anvisningar%20rallylydnad%20161209.pdf
http://www.brukshundklubben.se/Documents/1_startdelen/4_tavling_utstallning/Rallylydnad/Anvisningar%20rallylydnad%20161209.pdf


   
  Max 10 deltagare. 

Kursavgift:  1 200 kronor 

Rallylydnad Avancerad/Mästare: 

Kursen har fokusering på högerhantering. 

Krav:  Minst ett godkänt resultat i Fortsättningsklass och att 

hunden skall kunna vara lös vid kurstillfällena. 

Kurstillfällen: Tolv timmar fördelade på sextillfällen. 

  Max 10 deltagare. 

Kursavgift:  1 200 kronor 

http://www.hbgbk.com/kurser/kursanmalan 

Tävla i rallylydnad 
Tävlingar i rallylydnad är öppna för alla hundar som fyllt 10 månader. Hundarna kan delta i 

fyra klasser: nybörjare, fortsättning, avancerad och mästare. Alla börjar i nybörjarklassen och 

klättrar sedan uppåt på skalan efter att de uppnått kvalificerande resultat. 

 

För att får anmäla din hund till en tävling måste du vara medlem i någon klubb inom SKKs 

organisation. Alla hundar får delta, men är hunden oregistrerad behöver den först ha en 

speciell tävlingslicens från SKK. 

I nybörjarklassen är hunden kopplad hela tiden, vilket gör detta till en bra gren att börja tävla 

i. I högre tävlingsklasser ska hunden vara lös genom hela banan samtidigt som det blir 

sammansatta moment. I stort sett ska alla moment kunna genomföras på båda sidorna om 

föraren. 

Klubbens rallytävlingar 2017:  
23/4 

20/8 

8/10 

15/10 Distrikts Mästerskap 

Rallylydnadsdiplom- och championat 
När du tävlar rallylydnad kan din hund erövra diplom och championat baserat på sina 

tävlingsresultat. 

Diplomen tilldelas registrerad hund samt hund som innehar tävlingslicens och endast svenska 

meriter kan ingå. De påförs automatiskt i SKKs register när hunden erövrat dem, men för att 

få beställa ett diplom att hänga på väggen, använd blanketten i listan längst ner på den här 

sidan. 



   
Championaten tilldelas registrerad hund och endast svenska meriter kan ingå. För att ansöka 

om championat och beställa diplom, använd blanketten i listan längst ner på den här sidan. 

Rallylydnadsdiplom 
Rallylydnadsdiplom nybörjarklass, RLD N – tre kvalificerande resultat i nybörjarklass, 

oavsett när de är erhållna. 

Rallylydnadsdiplom fortsättningsklass, RLD F – tre kvalificerande resultat i 

fortsättningsklass, oavsett när de är erhållna. 

Rallylydnadsdiplom avancerad klass, RLD A – tre kvalificerande resultat i avancerad 

klass, oavsett när de är erhållna. 

Rallylydnadsdiplom mästarklass, RLD M – tre kvalificerande resultat i mästarklass 

erhållna från 1 januari 2017. Kan endast tilldelas hund som inte är berättigad att erhålla SE 

Rally CH. 

Svenskt rallylydnadschampionat 
http://www.brukshundklubben.se/Documents/1_startdelen/4_tavling_utstallning/Rallyly

dnad/Anvisningar%20rallylydnad%20161209.pdfSvenskt rallylydnadschampionat, SE 

Rally CH – tre certifikat erövrade i officiell mästarklass. 

 

 

 

 

Rallylydnadsbarometern. 

Regler 

1. Hundens ägare och förare skall vara medlem i Helsingborg Brukshundklubb. 

2. Resultat från fem officiella tävlingar under verksamhetsåret får räknas. 

3. Uträkning sker i % av antalet möjliga poäng i klassen multiplicerat med koefficient 

enligt som följer: Nybörjarklass ggr 1,0, Fortsättningsklass ggr 1,1, Avancerad klass 

ggr 1,2 och Mästarklass ggr 1,3. Varje tävling gånger sin koefficient är underlaget för 

jämförelse. De fem bästa resultaten räknas och adderas. 

4. Skulle det visa sig att mer än ett ekipage kommer på samma poäng så går man vidare 

och tittar på det 6:e bästa resultatet osv. för att skilja ekipagen åt. Detta gäller oavsett 

vilken/vilka klasser ekipagen tävlat i under året. 

5. Ett följe pris skall utdelas och klubben skall bekosta ingravering av hunden och 

förarens namn, samt årtal på detta pris. 

6. Finns det inget ekipage med fem godkända resultat hålls priset inne. 

7. Vandringspriset tillfaller den förare som först får tre inteckningar i detsamma. 



   
8. När nytt vandringspris sätts upp skall dessa statuter gälla, oavsett om det skänks eller 

bekostas av klubben. 

 

2016 års vinnare av Rallybarometern. 
1. Emelie och Vincent 300 poäng 

2. Kamilla och Dea 300 poäng 
3. Katja och Minos 296 poäng 

 

http://www.hbgbk.com/tavlingar/rapportera-in-tavlingsresultat 

http://www.hbgbk.com/tavlingar/tavlingsresultat/2017 

http://www.hbgbk.com/tavlingar/rapportera-in-tavlingsresultat

