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RegleR föR
Rallylydnads-

tävlingaR

Allmänna bestämmelser för 
utställningar, prov och tävlingar 
anordnade av SKK och till SKK 

anslutna läns- och specialklubbar 
samt avtalsanslutna rasklubbar

Dessa bestämmelser är fastställda att gälla 
under en provperiod fr o m 2011–07–01 t o m 2013–12–31, 

med möjlighet till anpassning under provperioden. 
Eventuella ändringar som påkallats av svensk lagstiftning 

eller FCI återfinns på SKKs webbplats (www.skk.se)
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Nedanstående bestämmelser gäller för officiella (stambokförda) utställningar, 
prov och tävlingar som anordnas av Svenska Kennelklubben (SKK) och till SKK 
anslutna läns- och specialklubbar samt avtalsanslutna rasklubbar.

Härutöver gäller i tillämpliga delar SKKs stadgar, samt bestämmelser som utfär-
dats av myndighet.

Sammanförandet av hundar till utställningar, prov och tävlingar ställer krav på så-
väl arrangör som ägare/förare av hund för att kunna upprätthålla ett gott skydd mot 
smittsamma sjukdomar och skador på människor, den egna hunden och andra djur. 

Hundens välfärd har alltid högsta prioritet på samtliga arrangemang inom SKK-
organisationen. 

Det är också viktigt att resultatet av bedömningen inte påverkas av otillbörliga 
förhållanden.

Det åligger deltagare och funktionär att handla eller uppträda på sådant sätt att 
det inte skadar eller motverkar SKK eller dess medlemsorganisationer samt att 
på prov, utställning eller tävling inte agera på sådant sätt att det påverkar andra 
hundars chanser till rättvis bedömning och att inte heller uttala sig nedsättande om 
andra hundar, funktionärer eller deltagare.

Samtliga hundar ska ställas till förfogande för de undersökningar och de provtag-
ningar som kan föranledas av kontroll av doping och andra otillbörliga förhållanden.

När veterinärintyg åberopas för en hund ska detta vara utfärdat på av SKK god-
känd blankett (se exempelvis F145 Sveriges Veterinärförbund eller motsvarande). 
Uppgifter som ska finnas med för att intyget ska accepteras är: ras, registrerat 
namn, registreringsnummer, ID-nummer, beskrivning av skada, om den är förvär-
vad, vad ingreppet avser, åtgärd, anledning till åtgärd och om kroppsdel avlägsnats 
kommentera dess utseende. Intyg i original ska alltid medtas vid utställning. 

Arrangör äger rätt att kopiera veterinärintyg.

Person som av SKKs Disciplinnämnd uteslutits ur SKK-organisationen eller som av 
nordisk kennelklubb eller FCI avstängts från rätten att delta på utställning, prov 
eller tävling, eller som på grund av myndighetsbeslut inte får hantera eller inneha 
djur, får inte delta på prov eller tävling. Sådan person får inte heller ställa ut eller 
visa hund eller delta med avels- eller uppfödargrupp på utställning. Detta gäller 
även person som valt att utträda ur SKK-organisationen under pågående utredning 
i SKKs Disciplinnämnd, innebärande att SKKs Disciplinnämnd inte kan pröva 
ärendet i sak. Hundägare ansvarar för att hund vid utställning, prov eller tävling 
inte visas/förs av person som är utesluten, avstängd eller av myndighet ålagts för-
bud att hantera eller inneha djur.

Hund som under de senaste sex månaderna före utställning, prov eller tävling ägts 
av person som av SKKs Disciplinnämnd uteslutits eller ålagts förbud att anmäla, 
föra eller låta framföra hund vid utställning, prov eller tävling, får inte delta.

Resultat tilldelade i officiell klass registreras hos SKK. Endast registrerad hund kan 
tilldelas championat.

1.  Vaccinationer
Deltagande utländska hundar ska vara införda till Sverige i enlighet med svenska 
införselbestämmelser för hund avseende rabiesvaccination och avmaskning gente-
mot bandmask (Echinococos).

Deltagande hund ska vara vaccinerad mot valpsjuka enligt följande:
•	 Hund under ett (1) års ålder: vid lägst tio (10) veckors ålder.

•	 Hund över ett (1) års ålder: Hund ska vara vaccinerad vid lägst tio (10) måna-
ders ålder och inte vara utförd för mer än fyra (4) år sedan.

•	 Förstagångsvaccination ska vara gjord minst fjorton (14) dagar före prov-, 
tävlings- och/eller utställningsdagen.

Kontroll av att gällande införsel- och vaccinationsbestämmelser följts kan före-
komma.

Vidare rekommenderar SKK att deltagande hundar dessutom är vaccinerade mot 
parvovirusinfektion och parainfluensa (kennelhosta).

2.  ID-märkning
Hund ska vara ID-märkt för att få delta på officiell utställning, officiellt prov eller 
tävling (gäller även blandras och oregistrerad hund).

ID-märkningen kan ske genom tatuering eller genom implantat av microchip som 
uppfyller ISO-standard 11784 och 11785.

Specialklubb äger rätt att bestämma att endast tatuering ska gälla vid klubbens 
arrangemang.

Deltagare som tillhandahåller egen avläsare äger rätt att delta med microchip-
märkt hund oavsett om arrangören beslutat om tatuering.

Vid utställning anordnad av SKKs centralstyrelse eller SKK/länsklubb är arrangö-
ren skyldig att tillhandahålla avläsare.

Kontroll av ID-märkning kan ske genom stick  prov.

3.  Ansvar
Hundägare eller dennes ombud står under pågående utställning, prov eller tävling 
under det ansvar som följer av lagen om tillsyn över hundar och katter.

Utställare, prov- eller tävlingsdeltagare svarar för att hunden hålls på ett sådant 
sätt att den inte kan tillfoga sig själv eller andra skada. Förvaring i bil, bur, tält el-
ler dylikt får under inga omständigheter ske under sådana förhållanden att hunden 
kan ta skada.
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Om hundägare eller dennes ombud under utställning, prov, tävling eller klubbor-
ganiserad aktivitet förvarar hund i strid mot ovanstående ska denne, av tjänstgö-
rande funktionär, på särskild blankett, rapporteras till SKK. Exempel på funktio-
när är: bestyrelse, kommissarie, tjänstgörande veterinär, prov- eller tävlingsledare, 
domare, ringsekreterare, instruktör samt figurant vid prov. Det åligger arrangören 
att tillse att blanketten finns tillgänglig vid arrangemanget.

Arrangerande klubb fritar sig och sina funktionärer från allt ansvar för skada eller för-
lust som kan uppstå för hundägare i samband med utställning, prov eller tävling. Det-
samma gäller skada som förorsakats av hund under pågående utställning, prov eller 
tävling om skadan inte bevisligen varit en följd av uppenbart bristande arrangemang.

Aga av hund är förbjuden.

4. Force majeure 
Arrangören är inte skyldig att återbetala anmälningsavgiften om arrangemanget 
blivit inställt på grund av force majeure.

SKK eller medlemsorganisation svarar inte för skador eller direkta eller indirekta kost-
nader som orsakats på grund av icke genomfört evenemang. Inte heller förtroendevald, 
tjänsteman eller funktionär inom SKK eller medlemsorganisation som fattat beslut om 
sådant evenemang, svarar för skador eller direkta eller indirekta kostnader.

5. Oacceptabelt beteende
Hundar som under utställning, prov, tävling eller klubborganiserad aktivitet uppvisar 
ett oacceptabelt beteende genom att visa aggressivitet, göra utfall eller på annat sätt 
uppträda hotfullt mot människor och/eller andra hundar kan avvisas från området.

Särskild rapporteringsskyldighet för domare och funktionärer
Tjänstgörande domare och funktionär är skyldig att på särskild blankett, skriftli-
gen till SKK rapportera då hund under utställning, prov, tävling eller klubborgani-
serad aktivitet visat oacceptabelt beteende enligt ovan. Det åligger arrangören att 
tillse att blanketten finns tillgänglig vid arrangemanget.

Exempel på funktionär är: bestyrelse, kommissarie, tjänstgörande veterinär, prov- 
eller tävlingsledare, ringsekreterare, instruktör samt figurant vid prov.

 
6. hinder för deltagande i utställningar, prov och tävlingar

Mentalitet
Hund som vid tre (3) tillfällen tilldelats Disqualified eller 0 pris med hänvisning till 
mentaliteten, äger inte rätt att delta.

Smittsam sjukdom
Hund som har en smittsam sjukdom eller ohyra får inte delta. 

Hund får inte delta som under den senaste månaden har haft eller misstänkts ha 

haft valpsjuka, parvovirusinfektion eller kennelhosta, eller som under den senaste 
månaden vistats tillsammans med hund som då var sjuk i någon av dessa sjukdomar.

Hund får inte delta tidigare än 2 månader efter avslutad karantänsvistelse.

Dräktig tik och valptik 
Dräktig tik får inte delta i prov, utställning eller tävling 30 dagar före valpning, 
beräknat från 63 dagar efter första parningen, och får inte heller delta förrän 75 
dagar efter valpning oavsett resultatet av valpningen.

Valpar
Valpar under 4 månaders ålder får inte delta på prov, tävling eller utställning och 
inte heller införas på provområdet.

Öronkuperade hundar

Födda före 1 januari 2008:
•	 Hund född i land där öronkupering inte var tillåten när den företogs alterna-

tivt är fallen undan dansk-, finsk-, norsk- eller svenskägd tik får inte delta på 
utställning, prov, tävling eller mentalbeskrivning.

•	 Hund född i land där öronkupering var tillåten när den företogs får delta 
påutställning, prov, tävling och mentalbeskrivning.

Födda 1 januari 2008 eller senare:
•	 Får inte delta på utställning.

•	 Hund född i land där öronkupering var tillåten när den företogs får delta på 
prov, tävling och mentalbeskrivning.

•	 Hund född i land där öronkupering inte var tillåten när den företogs får inte 
delta på utställning, prov, tävling eller mentalbeskrivning.

Svanskuperade hundar och hundar som inte fötts med 
naturlig hellång svans

Födda före 1 januari 2008:
•	 Hund född i land där svanskupering var tillåten när den företogs och som 

inte är fallen undan svensk- eller norskägd tik får delta på utställning, prov, 
tävling och mentalbeskrivning.

•	 Hund född i Sverige och där svanskuperingen utförts av veterinärmedicinska 
skäl för att avhjälpa en efter födelsen förvärvad skada och där intyg i enlig-
het med vad som anges i inledningen till allmänna bestämmelser kan uppvi-
sas i original såväl vid arrangemanget som senare får delta på utställning, 
prov, tävling och mentalbeskrivning.     
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•	 Dock gällande hund av raserna dobermann och rottweiler född i land där 
svanskupering inte var tillåten när den företogs, oavsett de veterinärmedi-
cinska skäl som anges ovan, får inte delta på utställning, prov eller tävling. 
Däremot får den delta på mentalbeskrivning.

Födda 1 januari 2008 eller senare:

Prov, tävling och mentalbeskrivning
•	 Hund född i land där svanskupering var tillåten när den företogs eller som har 

svanskuperats av veterinärmedicinska skäl alternativt inte är född med natur-
ligt hellång svans får delta på prov, tävling och mentalbeskrivning.

•	 Hund född i land där svanskupering inte var tillåten då den företogs får inte 
delta på prov, tävling eller mentalbeskrivning.

Generalklausul och dispensmöjlighet
Hund som förts ut ur Sverige och som blivit öronkuperad eller svanskuperad eller 
fått annan i Sverige otillåten åtgärd vidtagen, får efter återinförsel till Sverige inte 
delta på utställning, prov, tävling eller mentalbeskrivning. Detta gäller även valpar 
undan tik som förts ut ur Sverige, om valparna fötts inom ett år från dagen för 
utförseln av tiken.

Från denna bestämmelse kan SKKs centralstyrelse medge undantag om det klart 
framgår att utförseln inte skett för att kringgå bestämmelserna om hinder för del-
tagande, eller om synnerliga skäl föreligger. 

7.  Doping och andra otillbörliga förhållanden
Deltagande hund får inte vara skadad eller sjuk. Den får inte heller vara påverkad 
på otillbörligt sätt, det vill säga den får inte vara utsatt för åtgärd som otillbörligt 
kan påverka utseende, prestation, reaktion eller yttring av skada eller sjukdom.

Doping av hund regleras av Statens Jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd 
om träning och tävling med djur, SJVFS 2011:24 saknr L 17, 7 kap. 1-2§§ samt 
bilaga 2 till dessa föreskrifter.

Därutöver återfinns detaljerade regler för vilka behandlingar och åtgärder som 
är otillåtna inom SKK-organisationen i Nationellt dopingreglemente för hund. 
Här finns också regler för dispensansökan från SKK-organisationens doping-
reglemente.

Det åligger den som är ansvarig för hunden att vid behandling eller annan åtgärd 
förvissa sig om vad detta kan innebära i fråga om hundens rätt att delta vid utställ-
ning, prov eller tävling.

Då utställningsbestyrelse/provledning/tävlingsledning bestämt att prov för utrö-
nande av eventuell doping eller annan otillåten åtgärd ska tas, är den som är ansva-

rig för hunden skyldig att ställa aktuell hund till förfogande för provtagning och 
för de ytterligare undersökningar som kan föranledas därav. Manipulation av prov 
för dopinganalys är förbjuden.

Detaljerade regler för provtagningsrutiner med mera återfinns i Nationellt doping-
reglemente för hund.

Kastrerad hanhund/tik
Hanhund som kastrerats kirurgiskt medges generell dispens att delta vid prov, 
tävling eller utställning. För deltagande vid utställning och exteriörbeskrivning 
krävs att det genom intyg i enlighet med vad som anges i inledningen till allmänna 
bestämmelser (utfärdat före kastrationen men efter 6 månaders ålder) kan styrkas 
att hunden haft två normalt utvecklade och belägna testiklar före operationen.

Hanhund som kastrerats genom medicinsk behandling medges inte dispens för 
deltagande vid prov, tävling eller utställning.

Tik som kastrerats genom kontinuerlig medicinsk behandling eller kirurgisk be-
handling medges generell dispens för deltagande i förhållande till Nationellt do-
pingreglemente för hund.
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särskilda bestämmelser 
för rallylydnad

Se även Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar sid. 5-11 i 
dessa regler.

8. Ansökan om och redovisning av tävling
Officiell rallylydnadstävling ska ansökas hos SBK för godkännande och faststäl-
lande. Ansökan sker enligt SBK:s anvisning.

Redovisning av tävling sker enligt SBK:s anvisning.

9. Villkor för deltagande
Rallylydnadstävling är öppen för alla hundar, vilket innebär även oregistrerade 
och kryptorchida hundar.

Hunden skall ha uppnått 10 månaders ålder senast dagen före tävlingstillfället.

För registrerad hund:
•	Hunden	skall	deltaga	under	det	namn	den	är	registrerad.	Resultat	för	hund	som	
tävlar under oriktiga anmälningsuppgifter stryks.

•	 Svenskägd	 hund	 skall	 vid	 anmälningstidens	 utgång	 vara	 registrerad	 i	 SKK.	
Svenskägd hund som är född före 2001-01-01 kan ha norskt registreringsnummer.

•	För	utlandsägd	hund	 skall	kopia	av	 registreringsbeviset	medfölja	anmälnings-
blanketten till tävlingen. I de fall dessa krav ej uppfylls kommer erhållna resultat 
att annulleras.

Observera att om en utländsk hund delägs av en person boende i Sverige, måste 
hunden vara omregistrerad i SKK före anmälningstidens utgång.

För oregistrerad hund:
•	För	oregistrerad	hund:	Oregistrerad	hund	som	deltar	i	prov/tävling	ska	inneha	
en tävlingslicens

(TAVLIC) utfärdad av SKK. TAVLIC-numret ska anges vid anmälan.

Medlemskap
Deltagande hunds förare skall vara medlem i till SKK ansluten länsklubb, special-
klubb eller ungdomsförbund, eller erkänd utländsk kennelklubb.

10. löptikar
Tik som löper får delta i rallylydnadstävlingar, dessa måste vistas på av arrangören 
anvisat område före och efter tikens start. Deltagare med löpande tik är skyldig att 
meddela arrangören detta senast vid tävlingsdagens början så startordningen kan 
anpassas. I Nybörjarklass startar löptikar sist i klassen, i Fortsättningsklass, Avan-
cerad klass och Mästarklass startar de enligt arrangörens beslutade startordning.

11. Anmälan och avgifter
Anmälningsavgiften fastställs av SBK.

Arrangör har rätt att begränsa antalet deltagare i en klass. Tävlande som ej beretts 
plats skall meddelas detta senast två veckor före tävlingsdatum. Eventuell bortlott-
ning skall ske bland alla korrekta anmälningar.

Anmälan och betalning skall vara arrangören tillhanda senast 3 veckor före täv-
lingen. Om korrekt anmälan inte gjorts och fullständig anmälningsavgift inte be-
talats inom föreskriven tid har arrangören rätt att avvisa anmälan. Arrangören har 
rätt att godkänna efteranmälningar.

Anmälaren skall ha tagit del av gällande tävlingsbestämmelser.

Återbetalning av anmälningsavgift
Anmälningsavgiften skall återbetalas:

a) för hund som före tävlingen insjuknar, skadas eller avlider, vilket skall kunna 
styrkas av veterinärintyg

b) för hund som på tävlingsdagen, före hundens första start, är uppenbart skadad, 
vilket skall kunna styrkas av intyg från tävlingsledaren eller domaren

c) för hund vars förare är sjuk, vilket skall kunna styrkas av läkarintyg

d) för hund som är korrekt anmäld men inte kunnat beredas plats på grund av att 
arrangören begränsat deltagarantalet

e) för löptik om föraren väljer att inte ställa upp på tävlingen.

Som godkänd att bestyrka hinder för deltagande gäller även en av den egna klub-
bens styrelsefunktionärer.

Intyg skall vara arrangören tillhanda senast åtta dagar efter tävlingsdatum.

Vid återbetalning av anmälningsavgift har arrangören rätt att göra avdrag för de 
faktiska kostnaderna för återbetalningen.

12. Protest
Protest kan ej lämnas mot domslut.



1514

Rallylydnad

Regler 2011-07-01 – 2013-12-31Regler 2011-07-01 – 2013-12-31

Rallylydnad

Resultat kan ändras endast i följande fall:
a) om fel av teknisk art blivit begånget, t ex om hunden felaktigt deltagit i viss klass 
utan att vara berättigad därtill

b) om hunden inte haft rätt att deltaga enligt gällande bestämmelser

Protesten skall muntligen framföras till arrangören senast 5 minuter efter sista 
start i den aktuella klassen och sedan skriftligen lämnas in till arrangören senast 
30 minuter efter avslutad storleksklass Protest behandlas av arrangör och domaren 
i samverkan, beslut fattas av domaren. Avslagen protest skall skriftligen motiveras.

Klagande som inte låter sig nöja med domarens beslut kan besvära sig hos FS. 
Besvär ska skriftligen vara FS tillhanda senast en vecka efter det klagande fått del 
av domarens beslut.

13. Ansvar/Förarens skyldigheter
Förare är skyldig att väl känna och följa de regler och anvisningar som utfärdas för 
prov och tävlingar samt de ytterligare anvisningar som meddelas.

Följer inte föraren regler och anvisningar eller i övrigt uppträder olämpligt kan 
domaren utesluta ekipaget från vidare tävlan aktuell tävlingsdag.

14. Funktionärer

Domare
Rallylydnadsdomare auktoriseras av SBK. Rallylydnadsdomar auktoriserad i Sverige 
ska vara medlem i till SKK ansluten länsklubb, specialklubb eller ungdomsförbund.

För utländsk domare (från annat land än Sverige) krävs tillstånd från hemlandet 
via SKK.

Domare har rätt att avbryta deltagande om hunden inte är i tävlingsmässigt skick 
eller om hunden på grund av skada eller annat visar uppenbar oförmåga att ge-
nomföra tävlingen eller kan bedömas komma till skada vid ett fullföljande. 

Domare får inte tävla i någon klass på prov/tävling där domaren själv dömer.

Tävlingssekreterare
Rallylydnadstävlingssekreterare auktoriseras av SBK. Rallylydnadstävlingssekre-
terare auktoriserad i Sverige skall vara medlem i till SKK ansluten länsklubb, spe-
cialklubb eller ungdomsförbund.

Rallylydnadstävlingssekreterare får ej delta i den klass där denne själv tjänstgör.

Tävlingssekreterare är inte ett krav för tävling, finns inte auktoriserad tävlings-
sekreterare ansvarar domare för resultatredovisning.

Skrivare
Skrivare auktoriseras av SBK. Skrivare auktoriserad i Sverige skall vara medlem 
i till SKK ansluten länsklubb, specialklubb eller ungdomsförbund. Rallylydnads-
skrivare får ej delta i den klass där denne själv tjänstgör.

Övriga funktionärer
Övriga funktionärer som tjänstgör på tävling behöver ej vara auktoriserade, de 
skall dock vara medlemmar i till SKK ansluten länsklubb, specialklubb eller ung-
domsförbund samt förtrogna med relevanta bestämmelser och regler. Funktionär 
får ej delta i den klass där denne själv tjänstgör.
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specifika Rallylydnadsregler

15. Grunden för Rallylydnad som tävlingsform
Rallylydnad är baserad på glädje, kommunikation och samarbete. Det skall vara 
spännande och positivt att tävla.

Vid rallylydnadstävling genomför ekipaget en bana ritad av en rallylydnadsdoma-
re. I de lägre klasserna skall banorna stimulera till fortsatt träning och tävling, i de 
högre klasserna skall även banans utformning i sig vara utmanande.

Domaren ger klartecken till ekipaget att starta och därefter genomförs banan 
självständigt av ekipaget. Banan består av flera moment beskrivna på skyltar som 
illustrerar genomförandet med bild och text. Målet är att ekipaget ska genomföra 
banans alla moment så följsamt som möjligt från start till mål med ledning av 
skyltarna. Ekipaget skall utstråla glädje och samarbete under hela genomförandet, 
som ska ske i ett raskt men naturligt tempo. I rallylydnad krävs inte ett perfekt 
fotgående, läggande etc., men hunden skall befinna sig under förarens kontroll. Fö-
raren får kommunicera obegränsat med hunden genom såväl röst som kroppsspråk 
för att uppnå bästa möjliga resultat. Det är ej tillåtet att ge hunden tillrättavisande, 
åthutande eller för hunden obehagliga röst- och/eller tecken.

Föraren får inte medvetet vidröra hunden. Det är inte heller tillåtet för föraren att 
ha godis eller föremål synligt inom banområdet.

Vid bedömning premieras ekipagets glädje, samarbete och positiva kommunika-
tion. Bedömning görs genom avdrag från det maximala antalet poäng. Avdragen 
görs bland annat för fel eller brister i utförandet av momenten.

16. Tävlande med särskilda behov
Person med särskilda behov, t.ex. fysiskt handikapp, har rätt att tävla. I sin anmä-
lan ska den tävlande ange vilket/vilka särskilda behov han/hon har och vilket ev. 
hjälpmedel han/hon behöver med sig på banan.

17. Tävlingsklasser, Kvalificerande resultat och Uppflyttning.
Rallylydnadstävlingar indelas i fyra klasser:

Nybörjarklass
Öppen för alla hundar som inte startat i fortsättningsklass.

Fortsättningsklass
Öppen för alla hundar som är berättigade till uppflyttning från nybörjarklass men 
som inte har startat i avancerad klass.

Avancerad klass
Öppen för alla hundar som är berättigade till uppflyttning från fortsättningsklass 
men som inte har startat i mästarklass.

Mästarklass
Öppen för alla hundar som är berättigade till uppflyttning från avancerad klass.

Kvalificerande resultat
Kvalificerande resultat är minst 70 poäng, under förutsättning att ekipaget inte 
blivit underkända.

Uppflyttning
Berättigad till uppflyttning är hund som har minst tre kvalificerande resultat eller 
minst ett resultat helt utan avdrag (100 poäng).

Uppflyttning till nästa klass kan ske nästföljande tävling. Hund som inte startat i 
högre klass har alltid rätt att starta i aktuell/nuvarande klass.

Alla resultat, inklusive uppflyttning, följer hunden, inte ekipaget.

18. Placering och Rallylydnadsdiplom
Ekipage som har samma antal poäng delar placering och efterföljande placering utgår.

Underkända ekipage placeras ej.

Titel: Rallylydnadsdiplom Nybörjarklass, RLD N
Tilldelas ekipage som erhållit minst tre kvalificerade resultat i nybörjarklass.

Titel: Rallylydnadsdiplom Fortsättningsklass, RLD F
Tilldelas ekipage som erhållit minst tre kvalificerade resultat i fortsättningsklass.

Titel: Rallylydnadsdiplom Avancerad klass, RLD A
Tilldelas ekipage som erhållit minst tre kvalificerade resultat avanceradklass

Titel: Rallylydnadsdiplom Mästarklass, RLD M
Tilldelas ekipage som erhållit minst tre kvalificerade resultat mästarklass.

19. Tävlingar i Rallylydnad
En domare bör ej döma mer än fem timmar per dag. Arrangören skall vid plane-
ring av tävlingen planera för pauser för domare och funktionärer

Förare får tävla med flera hundar om så är möjligt.

Funktionär har rätt att kontrollmäta hund såväl före som efter start.
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Startordning
Arrangören fastställer startordning.

Koppel och halsband
Hunden skall vara kopplad inom och i anslutning till banområdet då inte annat anges.

På banan får hund endast bära halsband och koppel. Alla typer av halsband är 
tillåtet, utom stackel och andra i lag förbjudna halsband. Koppel får inte vara av 
flexikoppeltyp.

I klasser eller moment med okopplad hund skall hunden kopplas loss i anslutning 
till men före startskylten respektive honnörsskylten. Avtaget koppel skall förvaras 
ej synligt

Halsband får tas av hunden, då skall även detta förvaras icke synligt.

Banor
Banområdet bör inte vara mindre än 15 x 25 meter

Banområdet bör vara utmärkt

Domaren beslutar själv banans utformning – banorna varierar därför mellan varje 
klass och tävlingstillfälle.

Under en tävling har alla deltagare i en klass samma bana.

Ekipaget skall enkelt kunna följa banan, inget otillbörligt skall stå i ekipagets väg. 
I de högre klasserna får banan vara utmanande, men skall inte innehålla fällor.

Banan skall utformas så att hunden kan få rak ansats mot hinder.

En banskiss skall sättas upp vid banområdet, sekretariatet eller annan väl 
synlig plats.

Skyltar, hållare, koner och frestelser
Allt material som används på en rallylydnadsbana skall stå stadigt oavsett väder 
och vind.

SBK:s skyltar, i minst A4format, skall användas. Skylthållarna får ej skymma text 
eller bild. Alla skyltar (utom START och MÅL) skall tydligt numreras, utan att 
skylten döljs.

Koner som används skall vara ca 10-50 cm höga.

Frestelser i form av godis skall placeras i skålar eller motsvarande, utformade så 
att hunden kan känna doften av, men inte kan komma åt det. Frestelser i form av 
leksaker eller motsvarande kan ligga fritt.

Placering av skyltar
I normalfallet placeras skyltarna så de kommer på ekipagets högra sida. Skyltar 
som anger riktningsändring placeras mitt i förarens väg då dessa moment skall 
utföras framför skylten. I moment där koner används kan skylten också placeras 
intill första konen. Avståndet mellan skyltarna bör vara 3-5 meter utom vid de 
skyltar vars moment kräver ytterligare avstånd för att kunna utföras. För dessa 
anpassas avståndet så att det mellan momentets beräknade slut och nästa skylt bör 
vara 3-5 meter.

Utförande av moment i förhållande till skyltar
Hundens position under hela banan, när inte momentet kräver annat, är vid föra-
rens vänstra sida inom 0,5 meter, framför, åt sidan eller bakom föraren. Ekipage 
ska utföra moment nära skylten, ej längre bort än 0,5 meter, om inte moment så 
kräver.

Momentet genomförs oftast antingen med skylten till höger om ekipaget eller mitt 
framför ekipaget (riktningsändringar). Detta gäller dock inte moment där utföran-
det kan kräva att ekipaget passerar med skylten på sin vänstra sida eller moment 
där ekipaget skall gå ett steg till höger. Dessa moment skall göras efter skylten.

Hinderutformning
Hinder ska utformas så att hund ej kan skada sig om den slår i/river, bredd ca 1 
meter. Hindrets höjd beror på hundens mankhöjd. Maxhöjden oavsett mankhöjd 
är 40. Hopphindrets höjd skall kunna anpassas till varje hund. Hinderdelen kan 
vara täckt eller bestå av ribba/ribbor.

Mankhöjd  Hinderhöjd, riktvärde

Under 30 cm    10 cm

30 cm och över men under 40 cm  20 cm

40 cm och över men under 50 cm  30 cm

50 cm och över    40 cm

Apporteringsföremål
Föraren har rätt att själv ta med apporteringsföremål, föremålet får ej kunna skada 
hunden. Domaren äger rätt att neka föremål, då tillhandahålls apporteringsföre-
mål i flera storlekar, tävlande har rätt att välja storlek på föremål. Arrangör skall 
tillhandahålla apporteringsföremål av samma sort och i anpassade storlekar för 
olika hundraser.
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Honnören
Domaren skall i samband med banvandringen tala om vilken position som krävs 
av hund och förare under momentet Honnören.

En särskild funktionär utsedd av domaren eller arrangören övervakar det ekipage 
som utför Honnören.

Funktionären noterar ekipagets uppträdande och delger det till domaren som för 
in eventuellt poängavdraget i protokollet innan det lämnas till sekretariatet. Utfö-
randet av momentet Honnören bedöms så länge som banekipaget genomför banan 
dock ej längre än 1,5 minut. Ekipaget skall i stillhet kvarstanna i Honnörsrutan 
tills ekipaget på banan är klar.

Honnörsrutan skall vara markerad. Honnören kan antingen placeras inom ban-
området, dock inte i vägen för efterföljande ekipage eller i direkt anslutning till 
banområdet på särskild markerad yta.

Det är tillåtet att använda ett ej deltagande ekipage som genomför Honnören när 
det först startande ekipaget går banan och för att gå banan när sista ekipaget ge-
nomför Honnören.

Hunden på andra sidan
Hunden förs normalt på förarens vänstra sida. Efter de moment som medför att 
hunden kommer på förarens högra sida görs efterföljande moment med hunden på 
denna sida tills nytt sidbytesmoment kommer eller till banans slut.

Tempoförändring
Tempoförändring gäller tills nytt tempo anges eller till banans slut.

Vid hindermoment är tempoförändring tillåten utan avdrag.

Banvandring
Banvandring sker under minst 15 minuter. Domaren ska inledningsvis presentera 
banan genom att leda banvandringen. Domaren finns därefter tillgänglig för öv-
riga frågor.

Mellan banvandringens slut och första start skall det vara minst fem minuter.

Vid behov kan banvandringen delas upp.

Före start, vid start och målgång
Hund eller förare får ej beträda banområdet under tävlingsdagen utan tillstånd från 
funktionär. Hund och förare skall tillsammans inträda på banområdet vid start.

20. Klasspecifika bestämmelser
Antalet moment samt genomförande för respektive klass redovisas nedan. Start 
och mål räknas ej in i antalet övningar.

Nybörjarklass
Banan skall genomföras med hunden i löst hängande koppel. Banan skall innehålla 
12-15 moment.

Fortsättningsklass
Banan skall genomföras med okopplad hund. Banan skall innehålla 12-17 moment.

Det skall ingå minst 5 moment från fortsättningsklassen.

Klassen skall innehålla ett hindermoment.

Avancerad klass
Banan skall genomföras med okopplad hund. Banan skall innehålla 15-17 moment.

Det skall vara minst 3 moment från fortsättningsklassen och minst 5 moment från 
avancerad klass, varav

Honnören (avancerad klass) skall vara en.

Klassen skall innehålla ett hindermoment.

Mästarklass
Banan skall genomföras med okopplad hund. Banan skall innehålla 18-20 moment.

Det skall vara minst 3 moment från avancerad klass (dock ej den Honnören) och 
minst 5 moment från mästarklass, varav Honnören (mästarklass) skall vara ett.

Klassen skall innehålla 2 hindermoment.

21. Omtag av moment
Ekipaget får ej göra om ett moment om man lämnat momentet.

Förare skall meddela domaren när omtag kommer att ske.

Nybörjarklass
I nybörjarklass är det tillåtet med totalt max sex omtag av moment.

Fortsättningsklass
I fortsättningsklass är det tillåtet med totalt max fyra omtag av moment.

Avancerad klass
I avancerad klass är det tillåtet med totalt max två omtag av moment.

Mästarklass
I mästarklass får inga omtag göras.
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22. Domarens rätt att bryta tävlande ekipage
Domare har rätt att avbryta deltagande om hunden inte är i tävlingsmässigt skick 
eller om hunden på grund av skada eller annat visar uppenbar oförmåga att ge-
nomföra tävling eller kan bedömas komma till skada vid ett fullföljande.

Domaren skall bryta tävlande ekipage och avvisa dem från banan om föraren upp-
träder olämpligt, se även bedömningsanvisningarna.

23. Bedömning
Bedömning sker under hela tiden ekipaget befinner sig inom banområdet

Vid bedömning av helhetsintryck ska hänsyn tas till samarbetet mellan förare och 
hund såväl under som mellan momenten. Hänsyn skall även tas till ekipagets upp-
trädande mellan momenten.

Vid omtag av moment behåller ekipaget eventuella tidigare avdrag för aktuellt 
moment.

En tydlig ansats till att genomföra moment premieras.

Alla deltagare skall erhålla sitt bedömningsprotokoll.

Poängavdrag
I alla klasser startar ekipaget med 100 poäng. Ekipage kan ej erhålla mindre än 0 poäng.

För följande fel gör domaren avdrag.

1 poäng
•	 Sträckt koppel

•	 Snett sittande, liggande, stående eller backande, mer än 45°

•	 Nosar kortvarigt på marken, banmaterial eller person

•	 Hund som utför övningarna långsamt eller tveksamt

•	 Bristande samarbete, från såväl förare som hund, mindre

•	 Moment som utförs mer än 0,5 meter från skylten (där momenten inte så kräver)

•	 Hund som rör sig något i position (sittande/liggande/stående)

3 poäng
•	 Omtag av moment

•	 Mindre förarfel (t.ex. föraren stannar till för att han/hon inte vet vart de skall 
härnäst eller stopp där det inte skall vara)

•	 Ur position (där momenten inte så kräver: mer än 0,5 meter mellan förare 
och hund)

•	 Hund eller förare välter en kon eller skylthållare, undantag om det görs av 
hundens viftande svans

•	 Bristande samarbete, från såväl förare som hund

•	 Överdriven fysisk kontakt (t.ex. hund som hoppar på eller krafsar på föraren)

•	 Hund som är orolig i sin position (sittande/liggande/stående)

•	 Hund släpper apporteringsföremål innan moment är slut

5 poäng
•	 Hund som slår i eller river hindret

•	 Överdrivet skällande

•	 Hund som nosar på matskål eller leksak i 8:an

•	 Nosar under merparten av moment

•	 Vägran eller passage vid sidan av hinder, momentet skall då även göras om.

10 poäng
•	 Hund som tar stöd på hindret

•	 Ej korrekt utfört moment (där hunden inte intar eller bibehåller positionen 
eller där föraren inte utför momentet rätt)

•	 Större förarfel (t.ex. föraren glömmer banan, springer när så inte är angivet, 
undantaget hindermoment)

•	 Bristande samarbete, från såväl förare som hund, stort

•	 Hund som griper matskål eller leksak i 8:an

•	 Ekipage som gör omtag utan att meddela domaren

Helhetsintryck
Maximalt 10 poängs avdrag kan göras baserat på det helhetsintryck ekipaget ger.

Avdrag görs t.ex. för brister i samarbete, arbetsiver, flyt, glädje och utstrålning.

Underkänd
Vid följande fel bedöms ekipaget som underkänt (oberoende av poäng)

Ekipaget får fullfölja banan och bedömning fortsätter.

•	 För många omtag

•	 Förare som medvetet rör hund

•	 Föraren ger godis eller har godis/leksak synligt på banan

•	 Hunden ur kontroll mer än halva banan
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Anteckningar•	 Hund som lämnar banan

•	 Hund som lämnar Honnörsrutan

•	 Hund som uträttar naturbehov på banområdet

•	 Ekipaget tar inte övningarna i rätt ordning

•	 Ekipage som ej genomför övning

•	 Ekipaget passerar skylt utan att utföra moment.

Avbrutet deltagande
Föraren agar eller ger hunden annat kraftigt obehag eller förare/hund som i övrigt 
uppträder olämpligt.
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