Vad är rallylydnad
Rallylydnad är en blandning av vardags- & tävlingslydnad, agility och freestyle.
I Rallylydnad ligger fokus på glädje, kommunikation och samarbete mellan
förare och hund.
Ekipage(förare och hund) går en bana med 12-20 övningar(beroende på klass).
Övningarna är illustrerade med bild och text på skyltar.
Hundens position under hela banan, när inte momentet kräver annat, är vid
förarens 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. Ekipage genomför banan utan instruktioner från
domaren(förutom startsignal). Hund och förare ska utstråla glädje och samarbete
under hela genomförandet.
Föraren får kommunicera obegränsat med hunden genom rösten, tecken, klappa
i händerna för att uppnå bästa möjliga resultat.
Det är ej tillåtet att tillrättavisa hunden eller ge för hunden obehagliga röstoch/eller teckenkommando. Under tävling får föraren ej medvetet röra hunden
eller ge godis/leksak.
Fr o m 1/7 2011 är Rallylydnad en offentlig sport i SBK och allfler har upptäckt
hur roligt det är att träna och tävla i Rallylydnad.
I nybörjarklass är hunden kopplad hela tiden. I högre klasser ska hunden vara
okopplad och från avancerad klass ska momenten kunna utföras på båda sidor
om föraren.
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För vem och i vilket syfte
Rallyn har den vanliga familjehunden i åtanke och betoningen ligger på glädje
och samarbete.
Målsättningen för träningen är att skapa en hund som fungerar väl i hemmiljö
tillsammans med familjen likväl som på offentliga platser eller tillsammans med
andra hundar. Ekipage strävar efter smidighet och uppmärksamhet med positiv
utstrålning.

Stora som små hundar kan vara med, även äldre ”pensionerade” hundar passar
att tränas i Rallylydnad.
Du kan träna för att tävla, utmaningarna blir större ju högre upp i klasserna ni
kommer, men framförallt är Rallyn en riktigt kul gren som ger en enorm kontakt
och följsamhet med din hund. Rallylydnad passar alla!
Annat att känna till om Rallylydnad
Det råder en härlig, varm och hjärtlig kamratanda på kurser och tävlingar. Vi
gläds åt varandras framsteg och peppar när det behövs.
Rallylydnaden är en sport öppen för alla oavsett kön, ålder eller handikapp.
Banan anpassas om handikapp finns och hjälpmedel behövs på banan. Inte heller
spelar det någon roll vilken ras man har eller om det är en blandras. För det
viktigaste är att ekipage(förare och hund) har roligt och utför momenten i
harmoni tillsammans!
Övningar på promenaden
När man är ute på promenad med sin bäste vän kan man använda vad naturen
har att bjuda för lite Rallyövningar. T ex en lyktstolpe kan användas som markör
för att göra en vänstersväng, vid några stenar kan man utföra slalom och vid
trädet kan man göra höger runt. Vips blir promenaden mycket roligare utan att
man ansträngt sig speciellt mycket!
Sist men inte minst
HMBK har nu bildat en Rallylydnadssektor. Det finns en träningsgrupp som
kommer att vara på klubben och träna i samband med allmänträningen på
måndagar från kl 18.00. Nyfikna är välkomna att titta/vara med och vi svarar
gärna på frågor.
Vi ser fram emot att träffa dig och din hund/hundar på Rallybanan!

