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Vanliga avdrag i Rallylydnad 

Föraren/ekipaget 

 Sträckt koppel -1 SK

 Ekipaget utför momentet mer än 0,5 meter från skylt eller kon (men inom 1 meter)

-1 HALV

 Ekipaget utför momentet mer än 1 meter från skylten -10 FELÖ

 Förare som lätt vidrör banmaterial utan att det flyttar sig -1 NUDD

 Förare som trampar på eller välter skylthållare eller kon -3 VÄLT

 Förare och/eller ekipage på fel sida av skylten -5 FF

 Föraren bryter sin raka väg i banan genom att t.ex. gå åt sidan för att ge plats åt hunden

vid ex. framförbyte eller blockera hundens väg vid hinder -3 FF

 Föraren tränger hunden fysiskt med benet mot hinder DISK

 Hjälpsteg vid ex. frontmoment, föraren drar tillbaka den fot som är framför -3 FF

 Föraren går innan hunden hunnit få nosen i färdriktningen ex vid frontmoment när

hunden ska tillbaka till fotpositionen innan ekipaget går vidare. -3 FF

 Föraren trampar på stället där denne ska vara stilla -3 FF

 Föraren trampar på stället istället för att gå -3 FF

 Förare som tar fel antal steg vid t.ex 3 steg backa -10 FF

 Föraren glömmer stanna vid stopp ex efter gå runt hunden moment -3 FF

 Föraren stannar där det ska vara gång, spring eller långsamt tempo -3 FF

 Mer än 0,5 meter mellan förare och hund (om momentet inte kräver det) -3 POS

 Föraren rättar in hunden utan att hunden reser sig (hasar in i position) -3 FF

 Förare som inte tar bort handen vid handtecken så hunden nuddar handen -3 FYS

 Förare som trycker handen mot hunden vid handtecken DISK

 Förare som tappar kopplet (i nybörjarklass) -3 FF

 Koppel eller bärandeföremål som syns (dras enbart en gång) -10 FF

 Förare som tappar godis/leksak/föremål på banan (ej bärandeföremål/koppel) - DISK

 Fel tempo hela sträckan mellan två skyltar -10 FF

 Fel tempo under delar av en transportsträcka (beroende på hur stor del av sträckan)

-1/3/5 FF

 Ett tydligt omtag av moment, där ekipaget lämnar positionen där momentet ska

genomföras och går tillbaka/backar för att påbörja momentet på nytt -10 FF

 Föraren stoppar handen i fickan -10 FF

En del moment ska alltid utföras under gång, vilket innebär att de aldrig genomförs springande 

eller i långsamt tempo. Vilka moment dessa är framgår av momentbeskrivningarna.  
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Hunden 

 Nosar kortvarigt på marken, banmaterial eller person -1 NOS 

 Hund som utför momentet långsamt eller tveksamt -1 SEN 

 Hund som nuddar banmaterial med annan kroppsdel än nos och svans -1 NUDD 

 Nosar under merparten av ett moment eller sträckan mellan två moment -5 NOS 

 Hund som kort cirkus-sitter med båda framtassarna i luften vid sitt -3 ORO 

 Hund som cirkus-sitter med båda framtassarna i luften vid sitt, under hela momentet  

-10 FELÖ 

 Snett sittande, liggande, stående eller backande (över 45° men mindre än 90°) -1 SNED 

(avdraget görs för varje steg vid backande, det är förarens steg som räknas) 

 Snett sittande, liggande, stående eller backande (över 90°) -10 FELÖ 

 Hund rundar skylten -3 BRIS 

 Hund som går direkt utan att stanna kvar alls (inkallningsmoment) -10 BRIS 

 Hund som tjuvstartar på inkallningsmoment (beroende på hur stor del av sträckan) 

  -1/3/5 BRIS 

 Hunden skiftar position ex från sitt/ligg/stå när den inte ska -10 FELÖ 

 Hund som sitter och självmant rättar in sig i fotposition utan kommando från föraren och 

utan att resa sig (hasar in i position) -3 ORO 

 Hund som trampar på eller välter skylthållare eller kon (undantag om det görs av hundens 

svans) -3 VÄLT 

 Hund som rör sig något i position ex sitt/stå/ligg, flyttar en tass -1 RÖR 

 Hund som rör sig i position i ex sitt/stå/ligg, flyttar flera tassar -3 ORO 

 Hund som stannar där den inte ska (gäller ej om hunden inväntar föraren) -3 BRIS 

 Hunden biter tag i kopplet -3 BRIS 

 Överdriven fysisk kontakt ex, nosdutt i hand, krafsar på eller hoppar mot föraren -3 FYS 

 Hund släpper föremål innan momentet bärande av föremål är slut -3 SLÄPP 

 Hunden slår i eller river hindret -5 RIV/SLÅR 

 Om hunden passerar vid sidan av hindret utan att hoppa. -10 VÄGR 

 Hund som skäller eller ljudar under merparten av ett moment eller under merparten 

mellan två moment  (i övrigt belastas helheten för enstaka skall eller ljud) -3 SKALL 

 Hund som nosar på frestelse i 8:ans frestelse -5 FREST 

 Hund som griper frestelse i 8:ans frestelse -10 FREST 

 Hund som snurrar, sitter eller ligger i ett moment där den inte ska -10 FELÖ 

 Hund som snurrar, sätter sig eller lägger sig på en transportsträcka -10 BRIS 

 

Observera att detta inte är de enda avdrag man kan få vid tävling, detta är bara en 

sammanställning av de avdrag som är vanligt förekommande.  
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