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1. Arrangør/Deltagerberettigede/doping etc.
Der henvises til de generelle bestemmelser for afholdelse af udstillinger og prøver i
Danmark:

https://www.dkk.dk/uploads/documents/Om-DKK/Regler-instrukser/Generellebestemmelser-for-afholdelse-af-udstillinger-og-pr%C3%B8ver-i-Danmark.pdf

2. Kirurgisk kastrerede hanhunde,
Kirurgisk kastrerede hanhunde, samt hanhunde der er kryptorchide (dvs. at den ene eller
begge testikler ikke er til stede i pungen) må gerne deltage.

3. Klasseskift
Hvis en ekvipage er tilmeldt en prøve og ønsker at skifte klasse, skal dette meddeles
arrangøren skriftligt inden tilmeldingsfristens udløb, og ønsket skal efterkommes.

4. Klasseskift
Hvis en ekvipage er tilmeldt en prøve og ønsker at skifte klasse, skal dette meddeles
arrangøren skriftligt inden tilmeldingsfristens udløb, og ønsket skal efterkommes.
Hvis en ekvipage ønsker at skifte klasse efter tilmeldingsfristens udløb, skal dette
meddeles til arrangøren hurtigst muligt. Det er op til arrangøren om ønsket kan
efterkommes. Hvis ønsket ikke efterkommes, skal tilmeldingsgebyret refunderes fuldt ud.

5. Diskvalificering
En hund kan udelukkes/diskvalificeres
- hvis:
1. den efter dommerens skøn er uegnet til deltagelse på grund af dårlig kondition
2. den har fysiske eller psykiske handicaps
3. den udviser aggressivitet over for dommeren, hjælpere, ringpersonale, andre hunde
eller deres førere m.fl. på eller uden for prøvebanen
4. den udviser udpræget nervøsitet
5. udførelse af øvelserne / gennemløbet efter dommerens skøn vil skade hunden

En hundefører kan udelukkes/diskvalificeres
- hvis denne:
1. ikke retter sig efter dommerens og ringpersonalets anvisninger samt efter reglerne.
2. udøver en efter dommerens skøn unødvendig hårdhed over for hunden.
3. forstyrrer en konkurrent/prøvedeltager eller dennes hund, der er under
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4. prøveaflæggelse.
5. udviser en efter dommerens skøn utilstedelig opførelse i eller ved ringen.
6. afstraffer hunden i eller ved ringen. I tvivlstilfælde skal dommeren tilkalde
prøveledelsen, som har den endelige afgørelse.

6. Opførsel
Al utilbørlig kritik af en dom, nedsættende ytringer om en fungerende dommer såvel som
usømmelig omgangstone og anden overtrædelse af dette reglement kan medføre
fortabelse af retten til tildelt præmie samt eventuelt udvisning fra prøven. Afgørelse herom
træffes af prøveledelsen. Prøveledelsen kan indberette hændelsen til DKK’s bestyrelse,
som derefter træffer afgørelse om, hvorvidt sagen kan betragtes som afsluttet eller skal
videregives til disciplinærnævnet til behandling i henhold til DKK’s love. På prøver
arrangeret af kredse eller specialklubber, skal en eventuel indberetning ske til kredsen/
specialklubbens bestyrelse, som derefter træffer afgørelse om, hvorvidt sagen betragtes
som afsluttet, eller om den skal videresendes til DKK’s bestyrelse med en indstilling om
behandling i DKK’s disciplinærnævn.
Såfremt en hund eller dens fører udelukkes/diskvalificeres, fratages de dagens
præmieringer, og deltagergebyret tilbagebetales ikke.
Dommeren kan fratage en hund tildelte præmieringer/resultater, hvis hunden viser sig
aggressiv eller udviser anden uønsket adfærd. Hunden diskvalificeres. En hund, som to
gange diskvalificeres pga. temperamentet, kan af DKK´s bestyrelse fratages retten til avl
samt retten til at deltage i udstillinger, prøver, konkurrencer m. v.
Hvis en hund bliver diskvalificeres på grund af aggressivitet kan DKK`s rally-udvalg
indstille til DKK`s bestyrelse, at hunden idømmes en karantæne på op til 6 mdr. Dette
gælder ved førstegangsindberetninger.
DOMMERENS AFGØRELSER ER INAPPELLABLE!

7. Prøvereglerne
Generelt
Prøvedeltagerne (hundeførerne) har pligt til at kende prøvereglerne!
Arrangører af enhver prøve har pligt til at sørge for, at prøvereglerne kan fås på
prøveområdet!
Rally godkendt af DKK kan foruden af DKK kun afholdes af DKK-kredse og anerkendte
specialklubber/ samarbejdende klubber. Registrering af Rally resultater forudsætter, at
arrangørerne senest to (2) måneder før afholdelse skriftligt, på de af DKK udleverede
ansøgningsskemaer, har ansøgt DKK om tilladelse til afholdelse af prøverne. Det skal
samtidig meddeles, hvilke(n) dommere (e) der er inviteret. DKK´s godkendelse af Rally
prøven forudsætter, at hundene bedømmes af en Rallydommer autoriseret af DKK.
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Alle prøver, der oprettes som officiel DKK prøve, skal være med tilmelding via Hundeweb,
og ikke med tilmelding på arrangørens egen hjemmeside.

Deltagelse



















Hundene skal være mindst 10 måneder gamle, og have en resultatbog udstedt af DKK
enten med hundens stambogsnummer eller, for ikke DKK-stambogsførte hunde, et
Rally eller startnummer.
Udenlandske hunde kan starte i samme klasse, som i deres hjemland.
Hunden må kun være iført halsbånd og/eller sele, line (i begynderklassen) samt
løbetidsbukser (løbske tæver indendørs) i ringen. Anti-trækseler er
adfærdsregulerende; har hunden sele på, skal det være en sele der bliver fæstet med
karabin på ryggen, ikke på brystet (begynderklassen). Det er tilladt at hunden bruger
dækken, som skal bæres under hele prøven. Der må ikke bæres adfærdsregulerende
dækken eller lign. Dækkenet forudsætter dommerens godkendelse.
Sko, sokker og forbindinger er ikke tilladt på hundens poter eller ben (Der kan ikke
dispenseres fra dette).
Godbidder og legetøj i ringen er tilladt, så længe det ikke er synligt, opbevares i lomme
og der IKKE belønnes før fører og hund er uden for ringen. Mavetaske er IKKE tilladt.
Der kan af DKK gives tilladelse til afholdelse af 2 prøver på samme dag – men med 2
forskellige dommere. En hund må højst stille op i 2 rallyprøver pr. dag, samt 2 prøver i
juniorklasse (officielle prøver samt prøver til DM og Årets Hund).
Resultatbogen kan købes på/rekvireres fra DKK´s kontor, hvorfra også reglerne, som
deltagerne selv må holde sig bekendt med, kan rekvireres.
Løbske tæver kan deltage i prøverne. Ejere (førere) af løbske tæver har pligt til - uden
at medbringe tæven - at meddele ringsekretæren om en tæve er løbsk før samtlige
prøver begynder.
Undladelse heraf kan medføre diskvalifikation.
Løbske tæver må først føres frem til ringen umiddelbart før de skal til prøve. Løbske
tæver skal til enhver tid bære løbetidsbukser, når de føres til og fra ringen og når de er
i ringen. Ude som inde. Det er tilladt, at flere førere går med samme hund ved
forskellige prøver – med brug af samme resultatbog. Det er førerens ansvar at melde
til med korrekt førernavn, og i tilfælde af anden fører, end der står i kataloget, skal der
sendes dokumentation til sekretæren for DKK’s rally udvalg - for hvem, der har gået
med hunden til prøven.
Deltagere med handicap skal ved tilmeldingen oplyse arrangøren om, hvilke øvelser
de ikke kan udføre pga. deres handicap. Arrangøren skal meddele dette til
dommeren/dommerne, som skal tage hensyn til dette ved udformning af baner.

Dommere
Rally-dommere skal være autoriseret af deres hjemlands kennelklub. I tilfælde af
dommerdubleringer eller dommerændringer tilbagebetales prøvegebyret ikke. Ingen ved
prøven fungerende dommer kan anmelde hund, fremføre eller lade fremføre hund til prøve
i den ring han/hun selv dømmer på den pågældende prøve. Ingen ved prøven fungerende
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dommer må dømme en hund, som vedkommende eller dennes aktuelle husstand har ejet
inden for de sidste 6 måneder.

Ved ringen
Førere, der har tilmeldt hund(e) til både Rally, agility, lydighed og eksteriørbedømmelse på
samme udstilling, skal i god tid før bedømmelserne begynder, meddele dette til
ringsekretæren.
Hvis tidspunktet for eksteriørbedømmelserne tillader det, skal hunde, der også skal
eksteriørbedømmes, føres til Rally først og som de første uanset katalogrækkefølgen.
Dette aftales i ringen med ringsekretæren. (Undtaget herfra er løbske tæver samt visse
racer, hvis pelssoignering kan blive bragt i uorden, såfremt hunden(e) føres til Rally først).
Føreren afgør i sådanne tilfælde selv, hvor hunden først ønskes bedømt!
Hvis eksteriør- og Rally bedømmelserne iflg. kataloget tidsmæssigt falder sammen, føres
hunden(e) først til eksteriørbedømmelse, men så snart hunden(e) (det vil sige ikke hele
racen) er færdigbedømt i eksteriør, har føreren pligt til hurtigst muligt at føre hunden
tilbage til Rally-ringen og melde sig prøveklar hos ringsekretæren (Undtaget herfra er kun
løbske tæver!). Hvis en hundefører ikke når tilbage til rallyringen inden klassen er
færdigbedømt kan dommeren afvise hunden. Undlader en fører dette, og derved
forårsager, at dommeren og/eller bedømmelserne af andre hunde forsinkes unødigt, er
dommeren berettiget til at afvise en sådan fører og hund fra bedømmelse den dag!.
Dommeren er endvidere berettiget til at afvise førere, der ikke er til stede ved ringen
med deres hunde når der kaldes til prøve medmindre der forinden er meddelt
ringsekretæren en begrundelse for forsinkelsen.

8. Rally introduktion











Rally er en sport hvor hund og fører gennemfører en bane som er designet af en
rallydommer.
Dommeren beder føreren starte, hvorefter teamet (hund og fører) i deres eget tempo
gennemfører en bane med 10-20 øvelser afhængig af klassen. Hver øvelse, der skal
udføres, er angivet med et skilt.
Teamet bevæger sig fortløbende i et normalt tempo med hunden under kontrol og
indenfor en afstand af ½ meter fra førerens side. Der bliver lagt vægt på samarbejdet
mellem hund og fører både under de enkelte øvelser og på vejen mellem øvelserne.
Efter at dommeren har sagt ”fremad” eller ”værsgo” 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.
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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.
Alle rallytitler følger hunden.

9. Generelle retningslinjer for prøver i Rally
Ansøgning om afholdelse af en prøve i Rally
Arrangører der lever op til de generelle krav til DKK prøvearrangører kan ansøge
om tilladelse til at afholde en prøve i Rally.

Ikke DKK samarbejdende klubber
En ansøgning om afholdelse af en af DKK anerkendt officiel rallyprøve skal indeholde
dato, sted og dommer og skal modtages i DKK senest 2 måneder før afholdelse.
Ansøgningen kan hentes her: https://www.dkk.dk/kurser-prover-og-traening/aktivitetermed-din-hund/rally/skal-du-arrangere-en-rallykonkurrence
DKK kontrollerer om dato og sted kan godkendes samt om dommer(e) er autoriseret til at
dømme rally. Er ansøgningen forkert eller mangelfuldt udfyldt, returneres det til klubben
med anmodning om korrekt udfyldelse.
Dommerændringer eller flytning af prøver skal der også søges skriftligt om, ligesom en
eventuel aflysning af en allerede godkendt prøve skal meddeles skriftligt til DKK.
DKK giver ikke besked om annoncering af prøver i ”Hunden”.

DKK samarbejdende kredse/specialklubber:
Ved ansøgning senest d. 1/8 har kredsen/specialklubben fortrinsret på prøvedatoen det
kommende år. Skulle der være sammenfald for dag og område, prøves der at findes en
løsning. Den første ansøger vil dog have fortrinsret.
En ansøgning om afholdelse af en af DKK anerkendt officiel rallyprøve skal indeholde
dato, sted og dommer, udfyldes via hundeweb, hvorefter DKK får automatisk svar om
oprettelsen. Kredse der ønsker DM kvalifikations prøver skal være opmærksomme på at
disse stævner skal være ansøgt, så prøven ligger offentligt på hundeweb senest 6 mdr. før
afholdelse af DM.
En prøve der ønskes ansøgt som kvalificerende til ÅH, skal ansøges senest d. 1/8 året
inden.
Deadline for ansøgning af almindelige prøver er 2 mdr.
I forbindelse med ansøgningen skal det oplyses, hvem der skal dømme prøven.
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Ved ÅH og DM kvalificerende prøver


Rallyprøver, der kvalificerer til DM og/eller ÅH, skal åbnes 4 måneder før og lukkes,
når de er fyldt, eller senest 1 måned før afholdelse. Der skal i forbindelse med at
prøven opslås angives dato og klokkeslæt for åbning af prøven.



Rallyprøver der kvalificer til ÅH skal mindst kunne tage imod cirka 90 deltagere,
svarende til at to dommere dømmer omkring 45 hunde hver. Cirka 90, da det ikke
nødvendigvis passer med klassefordelingen, at hver dommer kan have 45 hunde.



Hvis der afholdes dobbeltprøver, der kvalificerer til ÅH, skal begge prøver leve op til
ovenstående krav.



Rallyprøver der kvalificer til DM skal mindst kunne tage imod 45 deltagere, men vi
opfordrer til at man - hvis forholdene er til det – kan tage imod cirka 90 deltagere,
ligesom en prøve til ÅH.



Rallyprøverne kan afvikles i 1 ring (klasserne afvikles i forlængelse af hinanden) eller i
op til 4 ringe (hver klasse afvikles i sin egen ring).

Præmieliste og katalog
Der skal udarbejdes et katalog- og en resultatliste for en prøve i Rally. Kataloget bør
offentliggøres senest to dagen inden prøven. Det kan være særskilt eller en del af
oversigterne for øvrige prøver eller udstillinger. Resultatlisten skal indsendes til DKK
senest 7 dage efter prøveafholdelsen.

Før prøven
Føreren skal i god tid (senest 15 minutter før banegennemgang) gælder også løbske
tæver, melde sig til ringsekretæren og aflevere sin rallyresultatbog. Inden starten på
banegennemgangen kan der trækkes lod om startrækkefølgen. Førere, der ikke rettidigt
afleverer resultatbogen, kan noteres som ”ej mødt” og udelukkes fra prøven.

10. Generelle procedurer
Pladsbehov
En bane til Rally skal være mindst 12½ x 15 meter, men en størrelse på 18 x 25 meter
anbefales. Ringens størrelse aftales skriftligt med dommeren. Underlaget skal være
tilsvarende som ved DKK lydighedsprøver.

Antal startende
Antallet af startende afhænger af antallet af ringe til rådighed eller hvad arrangørerne
angiver.
En dommer må normalt ikke dømme mere end 45 hunde pr. dag. Hvis antallet overskrides
skal det aftales skriftligt med dommeren, og hvis dommeren ikke ønsker at dømme mere
end 45 hunde, skal der inviteres yderligere dommer eller kun deltage 45 hunde. En
dommer kan undtagelsesvis dømme op til 55 hunde.
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Nummerskilte
Arrangøren kan forlange, at der skal bæres katalognummer under prøven. I så fald skal
det fremgå af PM’et, og der skal udsendes/udleveres nummerskilte, som føreren skal
bære synligt.

Skilte og holdere
De af DKK godkendte tekster og tegn skal anvendes. Skiltene skal være mellem 21 x 29
cm (A4) og 35 x 50 cm store. Der skal tages højde for vind og vejr når skilte og holdere
skal stilles op.
Farven er valgfri. Der kræves tyve skilte til øvelserne plus et start- og et målskilt. Alle
holdere eller skilte (undtagen start og mål) skal nummereres tydeligt og fortløbende på
banen. Skilte er beskrevet i ”Rally Øvelsesbeskrivelse”.

Placering af skilte
Skiltene skal normalt placeres til højre for teamets rute, undtagen skilte, der angiver et skift
af retning. Disse skilte placeres direkte foran føreren for at hjælpe med retningsskiftet.
I øvelser hvor der bruges kegler kan skiltet placeres på venstre side på grund af
indgangen til øvelse. Skiltene placeres nøjagtig af dommeren, der går banen igennem ad
den rute som er planlagt. Skiltene skal placeres så der er mindst 3 meters mellemrum
mellem øvelserne.
Der skal være 1 meters luft mellem de enkelte øvelsesområder, fx mellem korrekt placeret
hund ved feltet og ved keglen, så hunden kan stå korrekt ved en øvelse uden at stå i
øvelsesområdet for en anden øvelse
En oversigt over de baner, som skal gennemføres på dagen, skal sættes op ved ringen før
banegennemgangen og kan offentliggøres fx på sociale medier.

Øvelsesområde i forhold til skiltet
Alle øvelser skal gennemføres tæt ved det pågældende skilt. Øvelsen startes enten direkte
foran skiltet (retningsskifte) eller med skiltet skråt foran og til højre. Hvis skiltet er placeret
sammen med en kegle, kan det passeres på venstre side og hvor det fremgår af
øvelsesbeskrivelsen startes øvelsen først efter skiltet.

Banegennemgang
Inden prøven skal følgende udføres:
Deltagerne skal placeres i den rækkefølge, som de skal op i, for at gøre det enkelt for
deltagerne at være klar, når det er deres tur. I forbindelse hermed kan der ske eventuelle
justeringer af rækkefølgen.
Dommeren gennemfører en samlet gennemgang af banen for førerne uden hund. Der bør
ikke være mere end 15 deltagere pr. banegennemgang.
Herefter er der 10 minutters banegennemgang uden dommer. Dommeren skal dog være til
stede for at kunne svare på spørgsmål. Dommeren gør opmærksom på, når de 10
minutter er gået.
Der er herefter 5 minutter til første start.
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Bortset fra juniorførere (uanset klasse), er det ikke tilladt at have hjælper med til
banegennemgangen.

Bedømmelse
Dommeren spørger om deltageren er klar eller deltageren giver et klartegn, hvorefter
dommeren siger ”fremad” eller ”værsgo”.

Kriterier for bestået og bedømmelse i almindelighed
Der tages tid på den enkelte men denne offentliggøres ikke. Tiden bruges kun for at
afgøre den enkeltes placering ved pointlighed. Præmieoverrækkelsen foregår normalt når
klassen er færdigbedømt.
Dommeren kan vælge at lave åben mundtlig bedømmelse, efter hvert gennemløb.
Tre beståede prøver under mindst to forskellige dommere giver ret til en Rally mester titel.
Indenfor alle klasser er udgangspunktet 100 point der gives for den perfekte præstation.
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Der trækkes fra for følgende:
1-points fradrag for følgende:
- stram line
- meget skæv position (over 45 grader)
- hunden ude af position (afstand til føreren)
- hunden går ind i førerens bane
- langsom eller forsinket reaktion
- snusen til eller let berøring af spring, kegle, skilt og lignende

3-points fradrag for følgende:
- gentagelse af en øvelse (kun én gentagelse pr. øvelse)
- modvillig reaktion
- høj eller truende kommando eller signal
- overdreven gøen
- urolig i positionen
- væltet skilt eller kegle
- rammer springet
- manglende kontrol (hunden forlader fører)
- mindre førerfejl

10-points fradrag for følgende:
- ikke korrekt udført øvelse
- afsæt på springet
- hund berører fristelse i 8-tallet udenfor øvelsen
- større førerfejl

0 til 10 points fradrag:
- Helhedsindtryk (manglende samarbejde, manglende arbejdsiver, manglende flow)

Bedømmelsen ikke bestået (IB) skal gives for:
- minimumskrav ikke overholdt
- konstant stram line
- konstant ude af position
- hunden ude af kontrol - føreren kan ikke få hunden til at samarbejde eller konstant gøen
- enkelt øvelse sprunget over
- gør sig ren i ringen under gennemløbet
- grov førerfejl
Ringsekretæren er ansvarlig for udregningen af det endelige fradrag på dommersedlen og
for at overføre resultatet til resultatlisten. Det endelige resultat kan overføres på den
officielle resultatliste af ringsekretæren, men det er dommerens ansvar at kontrollere
resultatet og underskrive listen inden præmieoverrækkelsen. Resultater på under 70 point
skrives som IB.
Dommersedlen er udelukkende til dommerens brug og udleveres ikke!
12 af 20

Reglement Rallylydighed 2021

Tidtagning
Der tages tid på alle hundene. Tiden bruges til at afgøre placeringen ved pointlighed.
Tiden startes når dommeren siger ”Fremad” eller ”Værsgo” og slutter når hund og fører
krydser mållinjen. I tilfælde af pointlighed får den hund og fører der er hurtigst den højeste
placering og markeres med et plus (+) efter pointtallet. Der ændres ikke på pointtallet. Ved
både pointlighed og samme tid skal der foretages et nyt gennemløb der igen bedømmes
og tidtages.

Bånd og diplomer
De tre øverste placeringer i hver klasse vil udelukkende basere sig på pointtallet
medmindre der er pointlighed. Der gives præmie til de tre bedst placerede i hver klasse.
Der gives præmie til alle der består klassen. Som præmier kan der gives bånd eller andre
præmier af samme værdi. Båndene skal være mærket rallylydighed eller rally, og farven er
valgfri. Der skal gives en ærespræmie, pokal eller stor roset til de hunde der bliver
Champion eller Superchampion på dagen.
Resultaterne skal føres i rally-resultatbogen og underskrives af dommeren.
Man kan stille i en lavere liggende klasse, så længe man ikke har bestået (70 point) en
højere klasse.

Klasse

Bestået

Pind/
Certifikat

Titler

Præmier skal gives

Præmier kan
gives

Begynder

70

70

RBM

-1-3 i klassen

Alle, der ikke
består

-Alle der består
-RBM
Junior

70

70

RJM

-1-3 i klassen
-Alle der består

Alle, der ikke
består

-RJM
Øvet

70

85

RØM

-1-3 i klassen
-Alle der består

Alle, der ikke
består

-RØM
Ekspert

70

95

DKRLCH/
DKRLME

-1-3 i klassen
-Alle der består
-Ærespræmie til
champion/mester
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Klasse

Bestået

Pind/
Certifikat

Titler

Præmier skal gives

Præmier kan
gives

Champion

70

97 og
vinder

DKRLSCH/
DKRLSME

-1-3 i klassen

RLCHB/RLC
HS/RLCHG

-Ærespræmie til
superchampion/mester

For
supercertifikat
Alle, der ikke
består

-Alle der består

-Ærespræmie til
RLCHB/RLCHS/RLCHG
Senior

70

96

RSM

-1-3 i klassen

For certifikat

DKRLSECH/

-Alle der består

DKRLSEME

-RSM

Alle, der ikke
består

RLSB/RLSS/

-Ærespræmie til
champion/mester

RLSG

-Ærespræmie til
RLSB/RLSS/RLSG

Overførsel af resultater opnået i DcH
Rallyresultater opnået i begynderklasse og øvet klasse ved DcH stævner dømt af
godkendt DcH rallydommer heraf min. 2 i hver klasse eller 100 i en klasse ved et kredseller landsstævne godkendes af DKK.
Når en udøver med DcH-resultatbog starter i DKK, medbringes både DcH-resultatbog og
DKK-resultatbog. I DKK-resultatbogen skrives de resultater, som ønskes overført, det
noteres at det er ”Resultater overført fra DcH”, og dagens dommer underskriver at
overførsel er sket korrekt.
Dagens resultat registreres som det næste i DKK-resultatbogen.
For at opnå titlen RBM skal det sidste tællende resultat opnås ved en prøve i DKK.
For at opnå titlen RØM skal det sidste tællende resultat opnås ved en prøve i DKK.
For at opnå titlen DKRLCH/DKRLME skal samtlige tællende resultater (certifikater) være
opnået ved prøver i DKK.

11. Klasser og titler
Det fremgår af Rally Øvelsesbeskrivelserne, som kan findes her,
https://www.dkk.dk/kurser-prover-og-traening/aktiviteter-med-din-hund/rally/rallyskilte-og%C3%B8velser, hvilke typer skilte der kan eller skal anvendes i hver klasse, og hvor
mange af hver typer, der må anvendes.
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Klasser
Rally begynder klasse
Hunde der deltager i denne klasse må ikke tidligere have bestået en højere klasse.
Alle øvelser gennemføres med line på hunden og alle hunde skal føres i line til og fra
banen.
Snoren skal være af fibre eller læder og skal være lang nok til kunne holdes tilstrækkeligt
løst.
Begynder klassen har mellem 10 og 15 øvelser (start og mål tæller ikke med) heraf højst 5
stationære øvelser.
For at opnå titlen Rally begyndermester (RBM) skal hunden bestå klassen tre gange med
mindst 70 point og hos 2 forskellige dommere eller bestå klassen med 100 point.

Rally juniorklasse
For at deltage i rally juniorklasse skal føreren være 10-17 år – dvs. fyldt 10 år, men ikke
fyldt 18 år. (samme grænser som for juniorhandlere på udstillinger)
Hunden skal opfylde de almindelige krav til at deltage i rally og kan deltage uanset niveau
opnået med en anden fører.
En hund må gerne deltage i en junior klasse pr. prøve - og en almindelig klasse. Dog ikke
med samme fører.
Banen, der skal bruges, er den samme som begynderbanen på prøven, og juniorklassen
skal ligge efter begynderklassen, men før eventuelle løbske tæver i begynderklassen.
Arrangøren kan tilbyde juniorer at starte før begynderklassen.
For at opnå titlen Rally juniormester (RJM) skal hunden bestå klassen tre gange med
mindst 70 point og hos 2 forskellige dommere eller bestå klassen med 100 point.
Ekvipager i juniorklasse kan kvalificere sig til DM og konkurrere om Årets Hund efter helt
tilsvarende regler som ekvipager i rally begynderklasse.
Juniorførere må have hjælper med til banegennemgangen, uanset hvilken klasse de går
op i.

Rally øvet klasse
Denne klasse er for hunde der har vundet titlen Rally Begynder Mester eller Rally
Juniormester og ikke har bestået en højere klasse.
Alle øvelser gennemføres uden line på hunden, men alle hunde skal føres i line til og fra
banen. Linen må tages af op til 2 meter fra kantbåndet.
Øvet klassen har mellem 12 og 17 øvelser (start og mål tæller ikke med) heraf højst 7
stationære øvelser og min. 5 øvelser fra øvet klassen.
Der må højst være 5 øvelser hvor der indgår kegler.
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For at opnå titlen Rally Øvet Mester (RØM) skal hunden bestå klassen tre gange under
mindst 2 forskellige dommere med mindst 85 point eller bestå klassen en gang med 100
point.

Rally ekspert klasse
Denne klasse er for hunde der har vundet titlen Rally Øvet Mester (RØM) og ikke har
bestået en højere klasse.
Alle øvelser gennemføres uden line på hunden men alle hunde skal føres i line til og fra
banen. Linen må tages af op til 2 meter fra kantbåndet.
Ekspertklassen har mellem 16 og 20 øvelser (start og mål tæller ikke med) heraf højst 7
stationære øvelser og min. 5 øvelser fra øvet klasse og min. 3 øvelser fra ekspert klassen.
Mindst 2 højrehandlede skilte og max 4 højrehandlede skilte, dog max 2 højrehandlede i
træk.
Der må være tre spring i denne klasse. Springene må ikke følge lige efter hinanden på
banen.
Der må højst være 5 øvelser hvor der indgår kegler. Der må højest være 4 bakkeøvelser.

Rally Champion konkurrenceklasse
Klassen er for alle hunde, der har erhvervet titlen Dansk Rally Champion.
Rallychampion konkurrenceklassen gennemføres uanset antal tilmeldte hunde i klassen.
Rally Champion Certifikatet gives dog kun, hvis der er min. 5 hunde tilmeldt i klassen når
prøven lukker for tilmelding.
Alle øvelser gennemføres uden line på hunden, men alle hunde skal føres i line til og fra
banen. Linen må tages af op til 2 meter fra kantbåndet.
Championklassen har mellem 18 og 20 øvelser (start og mål tæller ikke med) heraf højst 7
stationære øvelser og min. 4 øvelser fra øvet klasse, min. 1 øvelse fra ekspert klassen,
min. 5 øvelser fra championklassen, min. 4 højrehandlede skilte og højst 3 øvelser der
højrehandles i træk.
Der kan være to spring samt to dobbeltspring i denne klasse og springene må godt
følge lige efter hinanden på banen.
Der må højst være 5 øvelser hvor der indgår kegler. Der må højest være 4 bakkeøvelser.
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Rally seniorklasse
Denne klasse er for hunde, der er fyldt 7 år. Hvis hunden én gang har bestået
seniorklasse, må den ikke siden gå andre officielle klasser (heller ikke juniorklasse).
Alle øvelser gennemføres uden line på hunden, men alle hunde skal føres i line til og fra
banen. Linen må tages af op til 2 meter fra kantbåndet.
Seniorklassen har mellem 14 og 17 øvelser (start og mål tæller ikke med) heraf min. 5 øvelser fra
øvet klassen, min 2 øvelser fra ekspertklassen, min 2 øvelser fra championklassen, min. 4
højrehandlede skilte og højst 3 øvelser der højrehandles i træk.
Der må højest være 5 øvelser, hvor der indgår kegler.
Der må højest være 3 bakkeøvelser.
Der må højest være 3 øvelser med sitter.

Titler
Dansk Rally Champion
For at opnå et Rally Certifikat skal teamet bestå Rally Ekspert Klassen med mindst 95
point.
For at opnå titlen Rally Champion (DKRLCH) eller Rally Mester (DKRLME) skal teamet
have opnået 3 certifikater i Rally Ekspert klassen under mindst 2 forskellige dommere.
Rally Champions kan deltage i en særlig Champion konkurrenceklasse.

Udenlandske Rally Champions
Hunde, der er rallychampions i et land, hvor rally er en FCI-anerkendt disciplin, kan blive
Rally Champion ved at få et dansk certifikat. Certifikater uddeles i Ekspert klassen. Derfor
vil udenlandske Champions skulle melde til i Ekspertklassen, og ikke i Champion klassen.

Nordisk rallychampion (NORDRLCH)
Nordisk rallylydighedschampionat tildeles den danske rallychampion (DKRLCH), der har
opnået rallychampionat i yderligere to af de nordiske lande.

Rally Super Champion/ Rally Super Mester
For at opnå titlen Rally Super Champion (DKRLSCH) eller Rally Super Mester
(DKRLSME), skal klassen vindes 3 gange med mindst 97 point (Rally Champion
Certifikat), under mindst 2 forskellige dommere. Hvis klassen vindes af en der allerede har
titlen DKRLSCH, gives Rally Champion Certifikatet videre dog kun til og med dagens 5.
vinder. Certifikatet føres i resultathæftet.
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Rally Champion Bronze
For at opnå titlen Rally Champion Bronze (RLCHB)* skal hunden bestå klassen fem gange
under mindst tre forskellige dommere med mindst 97 point.
Hvis hunden til en prøve opnår supercertifikat, tæller resultatet også til denne titel.
Denne titel er gældende for resultater opnået EFTER d. 1/2 2020

Rally Champion Sølv
For at opnå titlen Rally Champion Sølv (RLCHS)* skal en hund, der er RLCHB, bestå
klassen fem gange under mindst tre forskellige dommere med mindst 97 point.
Hvis hunden til en prøve opnår supercertifikat, tæller resultatet også til denne titel.
Denne titel er gældende for resultater opnået EFTER d. 1/2 2020

Rally Champion Guld
For at opnå titlen Rally Champion Guld (RLCHG)* skal en hund, der er RLCHS, bestå
klassen fem gange under mindst tre forskellige dommere med mindst 97 point.
Hvis hunden til en prøve opnår supercertifikat, tæller resultatet også til denne titel.
Denne titel er gældende for resultater opnået EFTER d. 1/2 2020

Rally Senior Mester
For at opnå titlen Rally Senior Mester (RLSM) skal hunden bestå klassen tre gange under
mindst 2 forskellige dommere med mindst 96 point. – Se nedenfor under
overgangsordning.
(2) For at opnå titlen Rally Senior Champion (DKRLSECH) eller Rally Senior Mester
(DKRLSEME) skal hunden bestå klassen tre gange under mindst to forskellige dommere
med mindst 96 point.
For at opnå titlen Rally Senior Bronze (RLSB) skal en hund, der er
DKRLSECH/DKRLSEME, bestå klassen fem gange under mindst tre forskellige dommere
med mindst 96 point.
For at opnå titlen Rally Senior Sølv (RLSS) skal en hund, der er RLSB, bestå klassen fem
gange under mindst tre forskellige dommere med mindst 96 point.
For at opnå titlen Rally Senior Guld (RLSG) skal en hund, der er RLSS, bestå klassen fem
gange under mindst tre forskellige dommere med mindst 96 point.

Overgangsordning
Hunde, der inden 1.2.2020 har opnået 1 eller 2 resultater, der tæller til opnåelse af RSMtitlen, vil fortsat kunne opnå denne titel.
Hvis en hund har bestået 1 gang med mindst 96 point inden 1.2.2020: De to første
resultater efter 1.2.2020 på mindst 96 point udløser både certifikat og tæller med til
opnåelse af RSM. Dvs. at det andet resultat opnået efter 1.2.2020 udløser RSM-titlen.
18 af 20

Reglement Rallylydighed 2021
Hvis en hund har bestået 2 gange med mindst 96 point inden 1.2.2020: Det første resultat
efter 1.2.2020 på mindst 96 point udløser både certifikat og RSM-titlen.
Overgangsordning for RSM udløber d. 1. april 2021. Herefter vil man ikke kunne erhverve
resultat til RSM titel.
14.g. Rekvisitter
Kegler
Kegler til fristende 8-tal (øvelse 10), 90° venstre - sideskift med kegle (V) (øvelse 301), 90° højre sideskift med kegle (H) (øvelse 302) og STOP - send frem – stå (øvelse 313) skal være mindst 30
cm høje. Keglerne, som bruges i disse øvelser, må ikke indgå i andre øvelser.
Fristende 8-tal
Kun følgende må bruges som fristelser: Godbidder, legetøj, tomme madskåle, lukkede beholdere.
Fristelserne i fristende 8-tal, må ikke indgå som fristelser i andre øvelser.
Der må ikke være fristelser i andre øvelser end fristende 8-tal.
Spring
Spring kan være agilityspring eller lukket lydighedsspring. Alle farver og bemalinger er tilladt på
springet, men der må ikke hænge noget på det.
Springet består af to opstående solide sider af variabel højdeindstilling der kan
indstilles til den enkelte hund. Springet kan være lukket eller med stænger. Springet skal kunne
sættes til 15 cm som minimums højde.
Springet sættes som udgangspunkt til 25-30 cm. Det kan sættes ned til 15 cm., og for større hunde
kan det sættes op til 40 cm.
Hundeføreren skal selv gøre opmærksom på den ønskede ændring, inden de går på banen med
deres hund.
Feltet.
Feltet består af 4 lige lange stænger fx. elektrikerrør. Stængerne skal være mindst 1,2 meter lange
og med en udvendig diameter på mindst 18 mm. Stængerne skal samles i hjørnerne med fx.
gummislange omkring rørender eller elastik igennem rør.
Tunnel
Tunnelen skal opfylde samme krav som for Agility, dette gælder både for udformning og
fastgørelse.
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