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Svenska Brukshundklubbens utskott för  
Prov och Tävling 

FÖRMÖTE RALLYLYDNAD NR 2 
 

MINNESANTECKNINGAR  

Datum: 2021-03-03    

Tid: 19.00   

Plats: Zoom 

Närvarande: 22 personer utöver UG rallylydnad, moderator och kansli. 

   

   

   

Från kansliet:  Emelie Hörman 
 

 

   

   

Vid pennan: Emelie Hörman 
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GENOMGÅNG AV DE NYA MOMENTEN I DE FYRA 
KLASSERNA. 
 

Nybörjarklass: 

136 + 137: Synpunkt att momentet är för svårt i nybörjarklass. Synpunkt att 
momentet är bra och gör det enklare att bygga banor. 

138: Framfördes enstaka synpunkter på att momentet är för svårt i nybörjarklass. De 
flesta önskar att momentet ska införas i nybörjarklass. 

Övrigt nybörjarklass: Framfördes att det är många skyltar i nybörjarklass. Ett distrikt 
önskade att springskyltar ska tas bort.  

 

Fortsättningsklass: 

221: Framfördes enstaka synpunkt på att moment inte ska vara med i 
fortsättningsklass. De flesta önskar att momentet ska införas i fortsättningsklass. 

222: Fråga om vad som är syftet med momentet. Det önskades en tydligare 
momentbeskrivning. Två eller tre steg diskuterades.  

223: Framfördes synpunkt att momentet är onödigt. 

224: Framfördes att momentet borde flyttas till en högre klass, att den kan bli svår för 
stora hundar och att den innebär en stor skaderisk. 

Övrigt fortsättningsklass: Flertalet vill inte att några nya moment flyttas till annan 
klass.  

 

Avancerad klass: 

319 + 320: Önskemål om tydligare skyltar. 

321: Fråga om det behövs ytterligare inkallningsmoment. 

Övrigt avancerad klass: Inga synpunkter eller frågor framkom. 

 

 

Mästarklass: 

415: Framfördes att moment kan bli svårt att utföra för de som har någon typ av 
dispens. 

416: Framfördes synpunkt att momentet är onödigt. 

418: Önskemål om att skylten blir tydligare.  
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419 + 420: Framfördes synpunkt att momenten inte är tillgängliga för alla. Önskemål 
om att momenten tas bort. 

421 + 422: Önskemål om tydligare skylt. Ett fåtal tyckte att momentet skulle flyttas 
till avancerad klass.  

Övrigt mästarklass: Inga synpunkter eller frågor. 
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