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Regelrevidering rallylydnad 2022 

UG RALLYLYDNADS FÖRSLAG TILL REGELVERK FRÅN 2022 

Här kommer ett förslag till de rallylydnadsregler som ska gälla från 2022-01-01. Förslaget är 

sammanställt av UG rallylydnad i november 2019 och bygger på inskickade förslag och 

synpunkter i två remissomgångar. De största förändringarna i regelverket är en ny klass: 

Expertklass, och flera nya moment i övriga klasser. Nytt är också att man tillåts att tävla med 

sele i nybörjarklass och att löptik får ha tikskydd vid inomhustävlingar. På några ställen har 

språket redigerats och förtydligats utan att innehållet påverkas. 

BAKGRUND/ARBETSGÅNG 
I remissomgång ett fick alla utövare av sporten rallylydnad möjlighet att framföra sina 

synpunkter och förslag via SBK:s hemsida. Dessa sammanställdes till ett utkast till regelverk och 

nya moment vilka presenterades i remissomgång två. Nu inbjöds man att genom klubbar och 

distrikt komma med synpunkter. UG rallylydnad fick i uppdrag att utifrån inkomna synpunkter 

sammanställa detta förslag till regelhäfte.  

 

UPPDATERINGAR ATT LÄGGA MÄRKE TILL 

• Domare, skrivare och tävlingssekreterare får inte tävla i den klass denne själv tjänstgör. 

• Arrangör kan (istället för ska) kontrollera id märkning, vaccination och medlemskap. 

• Ny klass EXPERTKLASS 

Öppen för alla hundar som är berättigade till uppflyttning från mästarklass. 

Kvalificerande resultat: minst 90 poäng i expertklass. 

Diplom: Rallylydnadsdiplom expertklass, RLD E, tilldelas hund som erhållit minst tre 

kvalificerande resultat i expertklass. 

• Hundens utrustning 

På banan får hunden endast bära halsband/sele och koppel. Löptik får bära tikskydd vid 

inomhustävling 

 

• Skyltar, hållare och frestelser 

I momentet framåtsändande till kon, ska konen vara 15–50 cm hög. 

 



• Klasspecifika bestämmelser 

Avancerad klass kan innehålla upp till två hinder 

Mästarklass kan innehålla upp till tre hinder 

Expertklass ska innehålla 20–25 moment varav minst fem moment från expertklass och 

minst tre moment från mästarklass. Klassen kan innehålla upp till tre hinder. 

• Bedömning 

Vid diskvalificering avslutas bedömningen, och ekipaget får gå klart banan under 

tävlingsliknande former. 

• Poängavdrag 

En poäng NUDD: Förare eller hund som rör vid banmaterial (nytt avdrag) 

Tre poäng SKALL: hund som skäller eller ljudar (tidigare fem poäng) 

Fem poäng RIV: hund som river hinder (tidigare hund som slår i eller river hinder) 

Helhetsintryck: avdraget ska motiveras 

Diskvalificerad 

Förare som meddelar domaren att de bryter 

Hund eller som beträder banan utan tillstånd. 

Förare som inte bär med sig kopplet. 

MOMENT 

Momentbeskrivningarna har överlag uppdaterats till en mer likartad uppbyggnad, språkligt och 

textmässigt. En del momentbeskrivningar har förtydligats. Detta innebär i de flesta fall inte 

någon förändring i utförandet. Till exempel står det vilka moment som innebär riktningsändring. 

• Förtydligat att målskylten alltid ska följas av normalt tempo.  

• Moment 103,104, 105, 106, 201, 202, 204, 211, 212, 213, 214, 217. ”Ekipaget svänger….,” 

tagit bort ska göras som en mjuk snäv både eller på stället. 

• Moment 307, 401, 404, 406, Inkallningen ska göras när föraren passerat markeringen, 

återgång till normalt tempo. 

• Moment 131, 206 (uppdaterad text) ingång till höger eller vänster om första konen enligt 

domarens anvisning, hunden ska följa föraren väl i momentet. 

• Moment 119, 120, 121, 122, förtydligat att hunden ska följa föraren väl i momentet. 

• Moment 407, nytt namn ”Hund framför, backa” 

• Moment 402 har fått ett delvis nytt utförande, där hunden ska sitta vid avlämnandet av 

föremålet. 

•  Skylt nr: 113,114, 124, 215, 402, 407, 409, 413 är uppdatarede till att vara synkroniserade 

med övriga skyltar. 

Det har tillkommit hela 33 nya moment. Fem i nybörjarklass, fyra i fortsättningsklass, tre i 

avancerad klass, åtta i mästarklass och tretton i expertklassen. Inga moment har plockats bort.  

Moment 311 ”Helt om från varandra” har flyttats från avancerad klass till mästarklass, nytt nr 

417. Moment 410 har flyttats från mästarklass till avancerad klass, nytt nr 318. 

OBS att nr 311, och 410 inte finns. Detta för att undvika att blanda ihop nya och gamla skyltar. 

I förslaget till remissomgång två presenterades ett antal nya moment. En del av dessa är 

bortplockade enligt önskemål från flera remissvar. Remissvaren innehöll också en del nya förslag 

och många önskade att använda nordiska moment. Det är dessa önskemål och förslag som ersatt 

de bortplockade förslagen. 



Skyltarna till de nya momenten är ännu inte fastställda. Vi har valt att vänta med detta tills vi 

vet vilka moment som går igenom. Skyltarna i förslaget är skisser på hur de kan komma att se ut. 


