
  Farsta: 21-03-18 

 
 

UG Rallylydnad ansöker om ett tilläggsyrkande till regelrevideringskonferensen för att 
kunna ta med några moment från expertklassen till avancerad respektive mästarklassen. 
Detta under förutsättning att expertklassen inte kommer att röstas fram av 
regelkonferensen.  

I nedanstående momentbeskrivningar har förtydliganden gjorts jämfört med de 
beskrivningar som finns i remissförslaget för expertklassen. 

UG rallylydnad föreslår följande fyra moment: 

 

Till avancerad klass: 

511 322.  Inkallning till motsatt sida under gång  

Föraren stannar och hunden sätter sig vid förarens sida. Föraren lämnar hunden och 
går framåt i banans riktning, tre till fem meter, avståndet ska markeras. När föraren 
passerat markeringen kallas hunden in till förarens sida, motsatt sida mot 
lämnandet, medan föraren fortsätter framåt. 

Därefter fortsätter ekipaget tillsammans framåt i normalt tempo. 

 

Till mästarklass: 

508 423. Åttan med sidbyte bakom 

Ekipaget går tillsammans i en åtta runt konerna. Det ska vara 2,5–3 meter mellan 
konerna.  Ingång till höger eller vänster om första konen, enligt domarens anvisning.  
Hund och förare passerar tillsammans skärningspunkten i åttan tre gånger. Sidbytet 
bakom ska genomföras under sträckan när skärningspunkten ska passeras andra 
gången, sidbytet kan påbörjas efter att andra konen har rundats och ska vara färdigt 
innan tredje konen rundas. När mitten skärningspunkten ska korsas andra gången görs ett 
sidbyte bakom. Efter momentet fortsätter ekipaget i det tempo som gällde före momentet. 
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509 424.  90° grader höger, sidbyte runt kon 

Utförs endast i högerhandling, momentet ska utföras efter skylten. 

Föraren skickar, under gång, hunden runt en kon, vilken är placerad en meter fram i 
hundens riktning. Hunden rundar konen motsols samtidigt som föraren svänger 90° 
till höger. Föraren får sakta ner medan hunden rundar konen. Hunden dirigeras in till 
förarens vänstra sida, och ekipaget fortsätter framåt i banans (nya) riktning.  Efter 
momentet fortsätter ekipaget i det tempo som gällde före momentet. 

 

 

510 425. 90° vänster, sidbyte runt kon  

Utförs endast i vänsterhandling, momentet ska utföras efter skylten. 

Föraren skickar, under gång, hunden runt en kon, vilken är placerad en meter fram i 
hundens riktning. Hunden rundar konen medsols samtidigt som föraren svänger 90° 
till vänster. Föraren får sakta ner medan hunden rundar konen. Hunden dirigeras in 
till förarens högra sida, och ekipaget fortsätter framåt i banans (nya) riktning.  Efter 
momentet fortsätter ekipaget i det tempo som gällde före momentet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


