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Protokoll fört vid Svenska 
Brukshundklubbens beslutande 

regelkonferens i rallylydnad 2021 

§ 1 KONFERENSENS ÖPPNANDE 
Barbro Langefors (sammankallande UG rallylydnad) hälsade alla deltagare välkomna 
till zoom-mötet och öppnade konferensen. 

§ 2 NÄRVAROKONTROLL OCH INLEDNING 
Kontroll att anmälda delegater fanns närvarande genomfördes via insläpp till mötet. 
Distrikt och rasklubbar hade vid konferensen samma antal röster som vid en kongress.  
Se deltagarlista i Bilaga 1 

Röstlängden fastställdes till 207 röster fördelat på 19 delegater.  

Moderator Anders Dahlstedt informerade om processen vid konferensen med betoning 
på att de huvudsakliga diskussionerna har förts vid förmötena innan denna beslutande 
konferens och därmed är denna konferens inriktad på själva besluten av alla 
regelförslagen.  

I de olika punkterna i protokollet nedan anges röstsiffror vid de punkter där det fanns 
avvikande åsikter. Där inget anges föll alla röster i enlighet med beslutet. 

 § 3 Val av protokolljusterare. Mötet beslutade att utse Barbro Langefors och Elisabet     
Lekebjer att justera protokollet. 

 

   § 4 EXPERTKLASS 

   a. Ska expertklassen införas? Mötet beslutade att inte införa expertklassen. 
   b. Om nej, godtar mötet UG:s tilläggsyrkande? Mötet beslutade att godkänna 
tilläggsyrkandet.  
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§ 5 SÄRSKILDA REGELER FÖR RALLYLYDNAD 

Kan följande ändringar av innehållet godkännas? 
a. Punkt 11 Villkor för deltagande ang språkliga ändringar. Mötet beslutade att godkänna 
dessa. 
b. Punkt 13 Anmälan och avgifter. Mötet beslutade att godkännas ny text enl. förslag. 
c. Punkt 16: Funktionärer, ang utländsk domare: Mötet beslutade att godkänna ändringen. 
d. Punkt 16 Funktionärer, ang funktionärers tävlande. Mötet beslutade att godkänna 
förslaget. 
e. Punkt17: Kontroller. Mötet beslutade att godkänna förslaget. 
 
För punkter som inte tagits upp ovan har inga ändringar föreslagits.  
 
 

§ 6 SPECIFIKA RALLYLYDNADSREGLER 
 
      Punkt 18 Rallylydnad som tävlingsform.  
       a.  Språkliga ändringar: Mötet beslutade att godkänna dessa. 
       b.  Ny text om föremål synligt: Mötet beslutade att godkänna förslaget. 

 
Punkt 22 Tävlingar i rallylydnad: 
a.  Punkt 22 Koppel och halsband: Mötet beslutade att godkänna ny text och ny rubrik. 
b. Punkt 22 Banor: Mötet beslutade att godkänna förslaget.  
c. Punkt 22 Skyltar, hållare, koner och frestelser: Mötet beslutade att godkänna förslaget. 
d. Punkt 22 Utförande av moment i förhållande till skyltar: Mötet beslutade att godkänna 
förslaget.  
e. Punkt 22 Hinderutformning: Mötet beslutade att godkänna förslaget. 
f. Punkt 22 Bärande av föremål: Mötet beslutade att godkänna förslaget.  
g. Punkt 23 Klasspecifika bestämmelser: Mötet beslutade att godkänna förslaget för 
samtliga klasser och språkliga ändringar. 
 
Punkt 24 Domarens rätt att avbryta ekipage:  
a. Mötet beslutade att godkänna förslaget angående ändring av tillagd text.  
 
 
Punkt 25: Avdrag 
a. Punkt 25 Bedömning, inledning: Mötet beslutade att godkänna förslaget. 
b. Punkt 25 Ändra från siffror till bokstäver samtliga avdrag: Mötet beslutade att godkänna 
förslaget. 
c. Punkt 25 ett poäng, nos: Mötet beslutade att godkänna förslaget. 
d. Punkt 25 ett poäng, halv: Mötet beslutade att godkänna förslaget. 
e. Punkt 25 ett poäng, nudd: Mötet beslutade att godkänna förslaget. 
f. Punkt 25 tre poäng, vält: Mötet beslutade att godkänna förslaget. 
g. Punkt 25 tre poäng, skall: Mötet beslutade att godkänna förslaget. 
h. Punkt 25 fem poäng, riv: Mötet beslutade att efter röstning inte godkänna förslaget. 
Utfallet av röstningen blev 40 röster bifall och 167 röster avslag. 
i. Punkt 25 fem poäng skall flyttat till tre poäng. Mötet beslutade att godkänna förslaget. 
j. Punkt 25 fem poäng frest: Mötet beslutade att godkänna förslaget. 
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k. Punkt 25 fem poäng nos: Mötet beslutade att godkänna förslaget. 
l. Punkt 25 tio poäng, frest: Mötet beslutade att godkänna förslaget.  
 
 
 
Punkt 25: Helhetsintryck 
Mötet beslutade att godkänna förslaget.  
 
 
Punkt 25: Diskvalificerad 
a. Inledande text: Mötet beslutade att godkänna förslaget. 
b. Hund som lämnar banan: Mötet beslutade att godkänna förslaget. 
c. Förare som meddelar domaren att de bryter: Mötet beslutade att godkänna förslaget. 
e. Hund eller förare som beträder banan utan tillstånd: Mötet beslutade att godkänna 
förslaget. 
f. Förare som inte bär med sig kopplet: Mötet beslutade att godkänna förslaget. Skaraborgs 
distriktet reserverar sig mot beslutet.  
 
 

§ 7 MOMENT NYBÖRJARKLASS 
 
Målskylt: Ändring av text: Återgång till normalt tempo. Mötet beslutade att godkänna 
förslaget.  
Moment 101: Sitt, ändrad text satt sig till sitter: Mötet beslutade att godkänna förslaget.  
Moment 103 och 104:  Sväng höger och sväng vänster: 
a. Borttagen text: Svängen kan göras som en mjuk, snäv båge eller på stället.  Mötet 
beslutade efter röstning 54 röster bifall och 153 röster avslag att inte godkänna förslaget.  
b. Tillagd text: Riktningsändring. Mötet beslutade att godkänna förslaget.  
 
Moment 105 och 106: Helt om höger och Helt om vänster.  
a. Borttagen text: Svängen kan göras som en mjuk, snäv båge eller på stället. Mötet 
beslutade enligt moment 103 och 104 då detta gällde samma sak. 
b. Tillagd text: Riktningsändring. Mötet beslutade att godkänna förslaget. 
 
Moment 107 och 108: 270 grader höger och 270 grader vänster. 
a. Ändring text: skall till kan. Mötet beslutade efter röstning 141 röster bifall och 66 röster 
avslag att besluta enligt förslaget.  
b. Tillagd text: Riktningsändring. Mötet beslutade att godkänna förslaget. 
 
Moment 109 och 110: 360 grader höger och 360 grader vänster 
Ändring text: skall till kan. Mötet beslutade att godkänna förslaget.  
 
Moment 111–114: 
Inga ändringar. 
 
Moment 115 och 116: Långsamt tempo och spring.   
Ändring text: Går i mål till passerar målskylten. Mötet beslutade att godkänna förslaget.  
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Moment 117: Normalt tempo.  
Tillagd text: Tempoväxlingen ska vara tydlig hos både förare och hund. Mötet beslutade att 
godkänna förslaget. 
 
Moment 118 Sidosteg till höger.    
Ändring text: Under rörelse framåt går ekipaget ett steg diagonalt framåt till vänster och 
fortsätter framåt utan stopp i den nya parallella linjen till Ekipaget går ett steg diagonalt 
framåt till höger och fortsätter framåt utan stopp i den nya parallella linjen. Mötet 
beslutade att godkänna förslaget. 
 
Moment 119 och 120: Spiral höger och spiral vänster. 
a. Ändring text: skall gåendes med till går med. Mötet beslutade att godkänna förslaget. 
b. Tillagd text: Hunden ska följa föraren väl i momentet. Mötet beslutade att godkänna 
förslaget. 
c. Ändring text: Därefter till efter momentet Mötet beslutade att godkänna förslaget. 
d. Ändring av siffror till bokstäver. Mötet beslutade att godkänna förslaget. 

 

Moment 121och 122: Enkel slalom och dubbelslalom.  
a. Flytt av textrad: Ingången i slalomen görs med den första konen på ekipagets vänstra 
sida. Mötet beslutade att godkänna förslaget. 
b. Tillagd text: Hunden ska följa föraren väl i momentet. Mötet beslutade att godkänna 
förslaget. 
c. Ändring text: Därefter till efter momentet. Mötet beslutade att godkänna förslaget. 

d. Ändring av siffror till bokstäver. Mötet beslutade att godkänna förslaget. 

 
Moment 123: Sitt, 1, 2, 3 steg framåt 
Ändring av siffror till bokstäver. Mötet beslutade att godkänna förslaget. 

 

Moment 124: Sitt framför 1, 2, 3 steg bak.  
a. Ändring text: när hunden sitter går föraren till  föraren går…. Mötet beslutade att 
godkänna förslaget. 
b. Ändring av siffror till bokstäver. Mötet beslutade att godkänna förslaget. 

 
 
Moment 125: Ligg 
Ingen ändring.  

 

Moment 126: Sitt, spring.  
a. Ändring text: går i mål till passerar målskylten. Mötet beslutade att godkänna förslaget. 
b. Tillagd text: Tempoväxlingen ska vara tydlig hos både förare och hund. Mötet beslutade 
att godkänna förslaget. 
 
Moment 127: Helt om hund bakom. 
Tillagd text: Riktningsändring. Mötet beslutade att godkänna förslaget. 
 
Moment 128-130: 
Inga ändringar.  
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Moment 131: 8:an 
a. Tillagd text: Ingång till höger eller vänster om första konen, enligt domarens anvisning. 
Mötet beslutade att godkänna förslaget. 
b. Tillagd text: Hunden ska följa föraren väl i momentet. Mötet beslutade att godkänna 
förslaget. 
c. Borttagen text Normalt tempo. Mötet beslutade att godkänna förslaget. 
d. Ändrad text ska gå till går. Mötet beslutade att godkänna förslaget.  
 
Moment 132:  Helt varv runt förare, framåt.   
Ändrad text: Under rörelse skall gå till… går. Mötet beslutade att godkänna förslaget. 

 

Moment 133: Sitt, helt varv runt förare, sitt.  
a. Ändrad text: uppmanas hunden att gå till går. Mötet beslutade att godkänna förslaget. 
b. Ändrad text: uppmanas hunden att sätta sig till sätter den sig. Mötet beslutade att 
godkänna förslaget. 
 

Nya moment:  
a. Moment 134 och 135:  Sitt, förare framför hund, höger ingång och Sitt, förare framför 
hund, vänster ingång. Mötet beslutade att godkänna momentet. 
b. Moment 136 och 137: Loop höger och loop vänster. Mötet beslutade att godkänna 
momentet. 
c. Moment 138: Stå. Mötet beslutade att godkänna momentet.  
 
 

§ 8 MOMENT FORTSÄTTNINGSKLASS 
 
Moment 201 och 202: Sitt, helt om höger, framåt och Sitt, helt om vänster, framåt 
a. Borttagen text: Svängen kan göras som en mjuk, snäv båge eller på stället. Enligt tidigare 
beslut på mötet ska texten stå kvar. 
b. Tillagd text: Riktningsändring. Mötet beslutade att godkänna förslaget. 
c. Ändrad text: Vänder runt till svänger. Mötet beslutade att godkänna förslaget. 
 
Moment 203: Skicka över hinder. 
Ändrad text i inledningen till:  Föraren skickar, tidigast i jämnhöjd med skylten, hunden 
över hindret, som står två meter efter skylten. Samtidigt fortsätter föraren rakt framåt i 
banans riktning, vid sidan av hindret. Mötet beslutade att godkänna förslaget. 
 
Moment 204: Sitt, lämna, sväng höger, ett steg, kalla in, sitt   
a. Ändrad text: vänder till svänger. Mötet beslutade att godkänna förslaget. 
b. Tillagd text: 90 grader. Mötet beslutade att godkänna förslaget. 
c. Tillagd text: Riktningsändring. Mötet beslutade att godkänna förslaget. 

Moment 205: 
Ingen ändring. 
 
 
 
 
 



6 

Moment 206: 8:ans frestelse.    
a. Ändrad text: Ingång till höger eller vänster om första konen, enligt domarens anvisning. 
Mötet beslutade att godkänna förslaget. 
b. Tillagd text: Hunden ska följa föraren väl i momentet. Mötet beslutade att godkänna 
förslaget. 
c. Ändrad text:  ska gå till går. Mötet beslutade att godkänna förslaget. 
 
Moment 207-209: 
Inga ändringar 
 
Moment 210: Sitt, ligg, sitt.      
Ändrad text: Föraren uppmanar hunden att ligga. När hunden ligger helt ned uppmanas 
den att sätta sig igen, till föraren uppmanar hunden att ligga och därefter att sätta sig igen. 
Mötet beslutade att godkänna förslaget. 
 
Moment 211 och 212:  Sväng höger, sitt och Sväng vänster, sitt.  
a. Borttagen text: Svängen kan göras som en mjuk båge eller skarp sväng. Enligt tidigare 
beslut på mötet ska texten stå kvar. 
b. Borttagen text: Helt om höger/vänster halt. Mötet beslutade att godkänna förslaget. 
c. Tillagd text: Riktningsändring. Mötet beslutade att godkänna förslaget. 
 
Moment 213 och 214: Sitt, sväng höger, ett steg, sitt och Sitt, sväng vänster, ett steg, sitt.  
a Borttagen text: Svängen kan göras som en mjuk båge eller en skarp sväng Enl tidigare 
beslut. Enligt tidigare beslut på mötet ska texten stå kvar. 
b. Ändring av text: Gör en 90 sväng åt höger/vänster till svänger 90 åt häger/vänster. Mötet 
beslutade att godkänna förslaget. 
c. Tillagd text: Riktningsändring. Mötet beslutade att godkänna förslaget. 
d. Ändring av siffror till bokstäver (rubriken). Mötet beslutade att godkänna förslaget. 

e. Borttagen text: ytterligare (ett steg). Mötet beslutade att godkänna förslaget. 
 
Moment 215: Snurr under gång, ut från föraren.  
a. Tillagt ord i rubriken: Ut. Mötet beslutade att godkänna förslaget. 
b. Ändrad text: Hunden ska under ekipagets gång på förarens uppmaning snurra ett varv 
från föraren och därefter återgå till förarens sida varpå ekipaget fortsätter framåt 
tillsammans i det tempo som gällde före momentet, till Under gång uppmanar föraren 
hunden att snurra ett varv, ut från föraren och därefter återgå till dennes sida. Mötet 
beslutade att godkänna förslaget. 
c. Tillagd text: Därefter fortsätter ekipaget framåt tillsammans i det tempo som gällde före 
momentet. Mötet beslutade att godkänna förslaget. 
 
Moment 216: Diagonalt sidosteg till vänster.   
Ändrad text: Under rörelse framåt går ekipaget ett steg diagonalt framåt till vänster och 
fortsätter framåt utan stopp i den nya parallella linjen till ekipaget går ett steg diagonalt 
framåt till vänster och fortsätter framåt, utan stopp, i den nya parallella linjen. Mötet 
beslutade att godkänna förslaget. 
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Moment 217:  Sitt, lämna, sväng vänster, ett steg, kalla in, sitt.   
a. Ändrad text: vänder till svänger.  Mötet beslutade att godkänna förslaget. 
b. Tillagd text: 90 grader. Mötet beslutade att godkänna förslaget. 
c. Tillagd text: Riktningsändring. Mötet beslutade att godkänna förslaget. 
d. Ändring av siffror till bokstäver (rubriken). Mötet beslutade att godkänna förslaget. 

 
Moment 218 och 219:   
Ingen ändring. 
 
Moment 220:  Sitt, 1 steg stå, 2 steg sitt, 3 steg ligg, vid sidan  
Ändring av siffror till bokstäver (rubriken). Mötet beslutade att godkänna förslaget. 

 
Nya moment:  
a. Moment 221: Två steg bakåt. Efter röstning beslutade mötet att godkänna momentet 
med rösterna 118 röster bifall och 83 röster avslag.    
b. Moment 222: Helt om hund bakom, två gånger. Efter röstning beslutade mötet att 
godkänna momentet med rösterna 144 röster bifall och 57 röster avslag.   
c. Moment 223: Sitt, gå ifrån, kalla in. Efter röstning beslutade mötet att godkänna 
momentet med rösterna 167 röster bifall och 40 röster avslag.     
d. Moment 224:  Helt varv runt förare under gång framåt. Efter röstning beslutade mötet 
att godkänna momentet med rösterna 163 röster bifall och 44 röster avslag.   
 
 

§ 9 MOMENT AVANCERAD KLASS 
 

Moment 301 och 302 : Sitt, sväng höger, sitt, Sitt, sväng vänster, sitt.  
  a. Ändring av text: vänder, vändningen till svänger, svängen. Mötet beslutade att     
godkänna förslaget.                                 
  b. Tillagd text: Riktningsändring. Mötet beslutade att godkänna förslaget. 
 
Moment 303 och 304: Sitt, helt om höger, sitt och sitt, helt om höger, sitt.     
a. Ändring av text: vänder, vändningen till svänger, svängen. Mötet beslutade att godkänna 
förslaget.                                
b. Tillagd text: Riktningsändring. Mötet beslutade att godkänna förslaget. 
 
Moment 305 och 306;  
Ingen ändring.  
 
Moment 307: Sitt, gå ifrån, kalla in.     
Ändrad text: Föraren lämnar hunden och går tre till fem meter, framåt i banans riktning, 
avståndet ska markeras. När föraren passerat markeringen kallas hunden in till förarens 
sida, samma som vid lämnandet, medan föraren fortsätter framåt. Mötet beslutade att 
godkänna förslaget. 
 
Moment 308: Läggande under gång gå runt 
Ändrad text: Uppmanas hunden till, föraren uppmanar hunden att. Mötet beslutade att 
godkänna förslaget. 
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Moment 309: Tre steg bakåt.      
a. Ändrad text:  Under gång backar ekipaget tre steg bak till Ekipaget går tillsammans tre 
steg rakt bakåt.  Mötet beslutade att godkänna förslaget. 
b. Tillagd text: rakt. Mötet beslutade att godkänna förslaget. 
 
Moment 310: Sitt, skicka över hinder 
Ändring av siffror till bokstäver. Mötet beslutade att godkänna förslaget. 

 
Moment 311: Helt om mot varandra.  
a. Ändring av text: gör helt om till vänder helt om. Mötet beslutade att godkänna förslaget. 
b. Tillagd text: Riktningsändring. Mötet beslutade att godkänna förslaget. 
 
Moment 312:  Helt om från varandra.     
a. Föreslås flyttas till mästarklass. Efter röstning med 96 bifall och 111 avslag beslutades att 
momentet ska vara kvar i avancerad klass.  
b. Ändring av text: gör helt om till vänder helt om. Mötet beslutade att godkänna förslaget.  
c. Tillagd text: Riktningsändring. Mötet beslutade att godkänna förslaget. 
 
Moment 313: Sidbyte framför.      
Ändrad text: Föraren uppmanar hunden att byta sida. Sidbytet ska göras framför föraren, 
under gång och får göras på valfritt sätt. Mötet beslutade att godkänna förslaget. 
 
Moment 314 – 317: 

Inga ändringar.  
 
Moment 318: Sidbyte bakom.    
a. Förslag momentet flyttats från mästarklass till avancerad klass. Efter röstning med 149 
bifall och 58 avslag beslutades att momentet ska flyttas från mästarklass till avancerad 
klass.  
b. Godkännande av ny text för moment 318. Mötet beslutade att godkänna förslaget. 
 
 
Nya moment: 
 
Moment 319 och 320: Sitt, två sidosteg till höger, sitt. Sitt, två sidosteg till vänster, sitt.  
a. Ska momenten införas? Mötet beslutade att godkänna momenten. 
b. Kan momentbeskrivningen godkännas? Mötet beslutade att godkänna 
momentbeskrivningen. 
 
Moment 321:  Sitt, gå från i långsamt tempo, kalla in 
Ska momentet införas och ändra texten till samma som moment 401? Mötet beslutade att 
godkänna momentet och ändra texten. 
 
Från expertklassen: 
Moment 322: Inkallning till motsatt sida under gång  
Ska momentet införas och ändra texten till samma som moment 401? Mötet beslutade att 
godkänna momentet och anpassa texten. 
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§ 10 MOMENT MÄSTARKLASS 
 
Moment 401: Sitt, spring ifrån, kalla in i fart. 
Ändrad text. Mötet beslutade att godkänna förslagen. 
 
 
Moment 402: Bärande av föremål.   
Nytt utförande och text: Föraren stannar och hunden sätter sig vid förarens sida. Föraren tar 
fram ett valfritt föremål som antingen presenteras ur handen eller droppas i marken framför 
hunden. Hunden ska villigt ta emot/ upp föremålet och under gång bära det två till fem meter, 
avståndet ska markeras. Ekipaget stannar i jämnhöjd med markeringen och hunden sätter sig 
vid förarens sida. Föraren tar emot föremålet i sin hand och döljer det helt genom att stoppa det 
på sig. Därefter fortsätter ekipaget framåt i det tempo som gällde före momentet. Mötet 
beslutade att godkänna förslaget. 
 
Moment 403:  
Ingen ändring 
 

Moment 404: Sitt, stå, gå ifrån, kalla in.    
a. Ändrad text i rubriken: lämna till gå ifrån. Mötet beslutade att godkänna förslaget. 
b. Ändrad text: passerat markeringen. Mötet beslutade att godkänna förslaget. 
c. Ändrad text: Därefter fortsätter ekipaget tillsammans framåt i normalt tempo. Mötet 
beslutade att godkänna förslaget 
d. Ändrad text: Bytt siffror mot bokstäver. Mötet beslutade att godkänna förslaget. 
 
Moment 405: 
Ingen ändring 
 
Moment 406: Läggande under gång, kalla in. 
a. Ändrad text: uppmanar föraren hunden att lägga sig och går sen själv framåt. Mötet 
beslutade att godkänna förslaget. 
b. Ändrad text: när föraren passerat markeringen. Mötet beslutade att godkänna förslaget. 

       c. Ändrad text: tillsammans framåt i normalt tempo. Mötet beslutade att godkänna förslaget. 
       d. Ändrad text: bytt siffror mot bokstäver. Mötet beslutade att godkänna förslaget. 
 
     Moment 407: Hund framför, backa.     
      a. Ändrad text i rubriken: till Hund framför, backa. Mötet beslutade att godkänna förslaget. 
       b. Ändrad text: Föraren stannar och hunden dirigeras in framför föraren, med nosen mot denne. 
Mötet beslutade att godkänna förslaget. 
       c. Tillagd text: Rakt bakåt. Mötet beslutade att godkänna förslaget 
      d. Borttagen text: I banans riktning. Mötet beslutade att godkänna förslaget. 
          

Moment 408: Framåtsändande till kon. 
a. Tillagd text: placerad. Mötet beslutade att godkänna förslaget. 
b. Ändrad text: Bytt siffror mot bokstäver. Mötet beslutade att godkänna förslaget. 
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Moment 409: Snurr under gång, in mot föraren     
a. Tillägg i rubriken: in mot föraren. Mötet beslutade att godkänna förslaget. 
b. Ändrad text: Under gång uppmanar föraren hunden att snurra ett varv, in mot föraren och 
därefter återgå till dennes sida. Därefter fortsätter ekipaget framåt tillsammans i det tempo 
som gällde före momentet. Under utförandet skall föraren röra sig framåt på en rak linje. Mötet 
beslutade att godkänna förslaget. 
 

Moment 410: Sidbyte bakom. 
Enligt tidigare beslut är momentet flyttat till avancerad klass. 
 
Moment 411 och 412: Helt om båda höger och Helt om båda vänster.         
a. Ändrad text: Ekipaget vänder, under rörelse, helt om genom att båda samtidigt vänder åt 
höger/vänster. Mötet beslutade att godkänna förslaget. 
b. Tillagd text: Riktningsändring. Mötet beslutade att godkänna förslaget. 
 
Moment 413: sitt framför ett steg stå, två steg sitt, tre steg ligg 
a. Ändrad text: Bytt siffror mot bokstäver. Mötet beslutade att godkänna förslaget. 
b. Ändring av text: När hunden sitter går föraren till Föraren går. Mötet beslutade att 
godkänna förslaget. 
 
Moment 414: sättande under gång 
Ändring av text: Uppmanas hunden att sätta sig till uppmanar föraren hunden att  
sätta sig. Mötet beslutade att godkänna förslaget. 
 
Nya Moment:  
 
Moment 415: Skicka över två hinder. 
Efter röstning med bifall 153 röster och 54 röster avslag beslutades att momentet ska införas. 
Tilläggsyrkande från Skåne att lägga till, angående hinder i vinkel. Efter röstning med 137 
röster bifall och 70 röster avslag beslutades att tilläggsyrkandet godkänns.  
Vilka önskar att detta läggs till? Efter röstning med 117 röster bifall och 90 röster avslag 
beslutades att momentet ska införas.  UG rallylydnad ges i uppdrag att uppdatera momentet.  
 
Moment 416: Fem steg bakåt 
Efter röstning med 103 röster bifall och 104 röster avslag beslutades att momentet inte ska 
införas. 
    
Moment 418: Sitt, backa ett steg sitt, backa två steg sitt, backa tre steg sitt. Mötet beslutade 
att godkänna momentet. 
 
Moment 419 och 420: Båda 360° höger och båda 360 vänster. 
Efter röstning med 151 röster bifall och 56 röster avslag beslutades att momentet ska införas. 
 
421och 422: Sidosteg höger. 
Efter röstning med 187 röster bifall och 20 röster avslag beslutades att momentet ska införas. 
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Moment från tilläggsyrkandet : 
 
Moment 423: Åttan med sidbyte bakom. Mötet beslutade att godkänna momentet. Och UG 
Rallylydnad får i uppdrag att justera momenttexten.  
 
Moment 424 och 425: 90° grader höger, sidbyte runt kon, 90° vänster, sidbyte runt kon. Mötet 
beslutade att godkänna momentet.   

 
 
 
§ 11 SKYLTAR 
a. Mötet beslutade att ge UG Rallylydnad i uppdrag att fram skyltar till de nya momenten. 
b. Mötet beslutade att ge UG Rallylydnad i uppdrag att vid behov uppdatera övriga skyltar, så 
få som möjligt. 
c. Mötet beslutade att ge UG Rallylydnad i uppdrag att se över rubriken i punkt 22 gällande 
utförande av moment i förhållande till skyltar, med tillägget och koner.  

§ 12 ÖVRIGA FRÅGOR   
Skaraborgs distriktet tog upp frågan angående texten om att man ska ha med sig koppel då man 
anser att den strider mot övrig text om att man bara ska döma det som sker på banan. 

 

§ 13 KONFERENSEN AVSLUTAS 
Anders Dahlstedt och UG Rallylydnad tackade för en väl genomförd regelkonferens.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Justeras:      Justeras:       Vid protokollet: 

 
 

Barbro Langefors     Elisabet Lekebjer     Emelie Hörman 
 
 
 
 
 
 
Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats på sammanträdet. Beslut som fattats 

kan dock bli föremål för ändring av Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse (FS) 
 


