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Svenska Brukshundklubben

Regelrevideringen i rallylydnad har pågått sedan 2019 och mycket ideellt arbete har lagts ner           
runt om i landet. Förutom nya moment och regler har mycket tid lagts till att gå igenom texter         
och formuleringar i instruktioner mm så samma ordalydelser används och därigenom förebygga 
missförstånd.

Här nedan följer en sammanställning av de regler som ändrats och de nya moment som kommer   
gälla från och med 1 januari 2023.

Vi rekommenderar dock att ni själva läser igenom det beslutade regelförslaget som ligger på 
brukshundklubbens hemsida och som kommer bli det nya regelhäftet.

regelbok_rallylydnad_webb.pdf (brukshundklubben.se)

Utskottet för prov och tävling, utskottsgrupp rallylydnad

https://brukshundklubben.se/media/ihzdw0yh/regelbok_rallylydnad_webb.pdf


Särskilda regler Rallylydnad 

För utländsk domare (från annat land än Sverige) 

krävs tillstånd från hemlandet via SKK   

samt godkännande från SBK:s utskottsgrupp för 

rallylydnad (eller motsvarande).

regelhäfte sid 13



Domare i rallylydnad får inte tävla i den klass där 

denne själv tjänstgör. 

Detta betyder att domare kan döma en klass och tävla i en annan på samma tävling.                                 

Om en tävling tex har A och B klass kan domaren döma i ena klassen och tävla i den andra.  

Förutsatt att dömandet och tävlande inte krockar.

regelhäfte sid 13



Specifika regler rallylydnad

*På banan får hunden endast bära halsband/sele och koppel. 

regelhäfte sid 17



Specifika regler rallylydnad

*På banan får hunden endast bära halsband/sele och koppel.

*Sele är endast tillåtet i nybörjarklass. 

regelhäfte sid 17



Specifika regler rallylydnad

*På banan får hunden endast bära halsband/sele och koppel. 

*Sele är endast tillåtet i nybörjarklass. 

*Endast selar där kopplet knäpps fast vid manke/rygg är 

tillåtna.                              

regelhäfte sid 17



Kopplet knäpps fast på manken/ryggen

Kopplet knäpps inte fast på manken/ryggenKopplet knäpps inte fast på manken/ryggenKopplet knäpps inte fast på manken/ryggen



Löptik får bära tikskydd vid inomhustävling.

regelhäfte sid 17



Banan ska utformas så att föraren har raka vägar mellan 
momenten. 

Hindret får inte stå i vägen för förarens raka väg.                   

regelhäfte sid 17



I momentet framåtsändande till kon ska konen 

vara 15-50 cm hög.

(koner i övriga moment kan vara 10 – 50 cm)

regelhäfte sid 17



Hindret får inte ha infångare                             

regelhäfte sid 18



Hinder i klasserna:    

Fortsättningsklass…      kan innehålla ett hinder

Avanceradklass…           kan innehålla två hinder

Mästarklass…                 kan innehålla tre hinder                             

regelhäfte sid 19



Domare har rätt att avbryta deltagande om hunden 
inte är i tävlingsmässigt skick, hunden visar ovilja att 

genomföra banan…..   

(tidigare formulering: domare har rätt att avbryta ekipage om hunden inte är….)

regelhäfte sid 19



Vid diskvalificering avslutas bedömningen men 
ekipaget får gå klart banan under tävlingsmässiga 
former, domaren kan välja att lämna feedback till 

föraren.   

(domaren behöver alltså inte fortsätta sin bedömning när ekipaget blivit diskvalificerat)

regelhäfte sid 19



Poängavdrag:

-1p NUDD: Hund eller förare som lätt vidrör banmaterial, 

undantag om det görs av hundens svans (NUDD)

regelhäfte sid 20



-1p HALV: Moment som utförs mer än en halvmeter (50 cm) 

från skylt eller kon (där momenten inte så kräver)

tidigare text: Moment som utförs mer än en halvmeter (0,5 m) från skylten                                                               

(där momenten inte så kräver)

regelhäfte sid 20



-3p SKALL,  Hund som skäller eller ljudar under merparten 

av moment, eller merparten av sträckan mellan moment 

Avdraget -5p SKALL är borttaget

regelhäfte sid 20



-5p NOS: Nosar under merparten av moment eller merparten 

av sträckan mellan moment

(tillagd text: …eller merparten av sträckan mellan moment)

regelhäfte sid 20



Helhetsavdraget ska motiveras.                  

regelhäfte sid 21



Nya diskvalificeringar:

* Förare som meddelar domaren att de bryter

regelhäfte sid 21



Nya diskvalificeringar:

* Förare som meddelar domaren att de bryter

*Hund eller förare som beträder banan utan tillstånd

regelhäfte sid 21



Nya diskvalificeringar:

*Förare som meddelar domaren att de bryter

*Hund eller förare som beträder banan utan tillstånd

* Förare som inte bär med sig kopplet

regelhäfte sid 21



Övriga ändringar:

*Alla inkallningsmoment bryter tempot (återgång till normalt tempo)

*Texten i alla inkallningsmoment ändrad till samma formulering 
”när föraren passerat markeringen kallas hunden in”.   

se momentbeskrivning till respektive moment



Nya moment nybörjarklass

124. Sitt framför, ett, två, tre steg bakåt 

Föraren stannar och hunden dirigeras in framför föraren. Hunden sätter sig 
med nosen mot föraren. Föraren går ett steg bakåt, hunden följer 
samtidigt med och sätter sig med nosen mot föraren. Föraren går två steg 
bakåt, hunden följer samtidigt med och sätter sig med nosen mot föraren. 
Föraren går tre steg bakåt, hunden följer samtidigt med och sätter sig med 
nosen mot föraren. 

Endast ändrad layout på skylt.

Äldre skyltvarianter av momentet får inte användas på tävling.



Nya moment nybörjarklass

134. Sitt, förare framför, höger ingång, framåt

Föraren stannar och hunden sätter sig vid förarens sida. Föraren ställer sig 

framför hunden (nos mot näsa) och dirigerar in den till sin vänstra sida 

genom att gå runt föraren via dennes högra sida. Ekipaget fortsätter sedan 

framåt i det tempo som gällde före momentet. Återgång till 

vänsterhandling. Riktningsändring

Nytt moment.

135. Sitt, förare framför hund, vänster ingång 

Föraren stannar och hunden sätter sig vid förarens sida. Föraren ställer sig 

framför hunden (nos mot näsa) och dirigerar in den till sin vänstra sida. 

Ekipaget fortsätter sedan framåt i det tempo som gällde före momentet. 

Återgång till vänsterhandling. Riktningsändring

Nytt moment.



136.  Loop höger

Ekipaget gör en loop åt höger och korsar i svängen sin egen väg. Hunden 

ska följa föraren väl i svängen.

Svängen kan göras som en mjuk, snäv båge eller på stället.

Kan utföras i alla tempon. Riktningsändring.

Nytt moment.

137.  Loop vänster

Ekipaget gör en loop åt vänster och korsar i svängen sin egen väg. Hunden 

ska följa föraren väl i svängen.

Svängen kan göras som en mjuk, snäv båge eller på stället.

Kan utföras i alla tempon. Riktningsändring. 

Nytt moment.



138. Stå Föraren stannar och hunden står vid förarens sida. 

När hunden står helt still fortsätter ekipaget framåt i det tempo               

som gällde före momentet

Nytt moment.



Nya moment fortsättningsklass

220. Sitt, ett steg stå, två steg sitt, tre steg ligg vid sidan.

Föraren stannar. Hunden sätter sig vid förarens sida. Ekipaget går 

ett steg framåt, föraren stannar och hunden står vid förarens sida. 

Ekipaget går två steg framåt, föraren stannar och hunden sätter 

sig vid förarens sida. Ekipaget går tre steg framåt, föraren stannar 

och hunden lägger sig vid förarens sida. Därefter fortsätter 

ekipaget framåt i det tempo som gällde före momentet.

Endast ändrad layout på skylt.

Äldre skyltvarianter av momentet får inte användas på tävling



221. Två steg bakåt. 

Ekipaget går tillsammans två steg bakåt. Därefter fortsätter              

ekipaget tillsammans framåt i det tempo som gällde före momentet.

Nytt moment.



222. Helt om hund bakom, två gånger

Föraren vänder helt om mot hunden medan hunden passerar bakom 

förarens rygg. Ekipaget går två till tre steg, därefter vänder föraren på nytt 

helt om mot hunden medan hunden passerar bakom förarens rygg. Sedan 

fortsätter ekipaget framåt i banans riktning (samma som från början), i det 

tempo som gällde före momentet.

Nytt moment.



223. Sitt, gå ifrån, kalla in

Föraren stannar och hunden sätter sig vid förarens sida. Föraren lämnar 

hunden och går två 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. Därefter fortsätter 

ekipaget tillsammans framåt i normalt tempo. 

Nytt moment.



224. Helt varv runt förare under gång framåt  

Under gång uppmanar föraren hunden att gå ett varv runt föraren, med 

början framför. Samtidigt går föraren framåt i banans riktning. När hunden 

är tillbaka vid förarens sida med nosen i färdriktningen fortsätter ekipaget 

framåt i det tempo som gällde före momentet. 

Nytt moment.



318. Sidbyte bakom 

Hunden ska på förarens uppmaning, under gång, byta sida på valfritt sätt 

bakom föraren. 

Under utförandet skall föraren röra sig framåt på en rak linje. När hunden 

är på den andra sidan fortsätter ekipaget i det tempo som gällde före 

momentet.

Momentet flyttad till avanceradklass från mästarklass, och därmed med 

nytt momentnummer

Nya moment avanceradklass



319. Sitt, två sidosteg till höger, sitt 

Momentet utförs efter skylten.

Föraren stannar och hunden sätter sig vid förarens sida. Ekipaget går 

tillsammans två steg rakt till höger varefter hunden sätter sig igen vid 

förarens sida. Därefter fortsätter ekipaget framåt i det tempo som gällde 

före momentet.

Nytt moment.

320. Sitt, två sidosteg till vänster, sitt 

Föraren stannar och hunden sätter sig vid förarens sida. Ekipaget går 

tillsammans två steg rakt till vänster varefter hunden sätter sig igen vid 

förarens sida. Därefter fortsätter ekipaget framåt i det tempo som gällde 

före momentet.

Nytt moment.



321. Sitt, gå från i långsamt tempo, kalla in

Föraren stannar och hunden sätter sig vid förarens sida. Föraren lämnar 

hunden och går i långsamt tempo framåt i banans riktning, tre till fem 

meter, avståndet ska markeras. När föraren passerat markeringen kallas 

hunden in till förarens sida, samma som vid lämnandet, medan föraren 

fortsätter framåt i långsam t tempo. Därefter fortsätter ekipaget tillsammans 

framåt i normalt tempo.

Nytt moment.



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.

Nytt moment.



Nya moment mästarklass

402. Bärande av föremål 

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. 

Momentet ändrat i genomförandet och ny layout på skylt.                    

Äldre skyltvarianter av momentet får inte användas på tävling



407. Hund framför, backa 

Föraren stannar och hunden dirigeras in framför föraren, med nosen mot 

denne. Hunden ska därefter tydligt backa minst en hundlängd rakt bakåt, 

tills dess att föraren uppmanar den att stanna. Detta ska ske utan att föraren 

förflyttar sig. Föraren går därefter fram till hunden som dirigeras in till 

förarens vänstra sida på valfritt sätt och ekipaget fortsätter därefter framåt i 

det tempo som gällde före momentet. Återgång till vänsterhandling.

Ändring av titel på momentet.

Äldre skyltvarianter av momentet får inte användas på tävling



.

410. Sidbyte bakom

Flyttas till avancerad klass och får nummer 318.

Skyltnummer 410 kommer inte användas.



.

415.Skicka över två hinder 

Föraren skickar hunden, över två hinder, vilka står antingen på en rak linje 

eller i en 90 graders vinkel med tre till fem meters mellanrum. Hunden 

skickas tidigast i jämnhöjd med skylten, som står två meter före det första 

hindret, föraren fortsätter samtidigt vid sidan av hindren i banans 

färdriktning. Om hindren står i vinkel ska de vid vänsterhandling stå i 

vinkel åt höger och vid högerhandling ska hindren stå i vinkel åt vänster. 

Efter sprången kallas hunden in till förarens sida (samma som vid 

skickandet) och ekipaget fortsätter framåt. Hunden får även kallas in till 

förarens sida mellan hindren. Hela momentet sker under rörelse. Kan 

utföras i alla tempon dock får föraren öka tempo för att hinna ikapp hunden 

över hindren, men därefter gäller återgång till det tempo som gällde före 

momentet.

Nytt moment.



416. Sitt, backa ett steg sitt, backa två steg sitt, backa tre steg sitt. 

Föraren stannar och hunden sätter sig vid förarens sida. Ekipaget går ett 

steg bakåt, föraren stannar och hunden sätter sig vid förarens sida. Ekipaget 

går två steg bakåt, föraren stannar och hunden sätter sig vid förarens sida. 

Ekipaget går sedan tre steg bakåt, föraren stannar och hunden sätter sig vid 

förarens sida.  Därefter fortsätter ekipaget framåt i det tempo som gällde 

före momentet.

Nytt moment.

.



417. Båda 360° höger 

Förare och hund svänger, under gång, sida vid sida 360° höger och 

fortsätter sedan framåt i banans riktning i det tempo som gällde före 

momentet. Cirkeln kan göras rund mjuk och snäv, eller på stället.

Nytt moment.

418. Båda 360 vänster 

Förare och hund svänger, under gång, sida vid sida, 360° vänster och 

fortsätter sedan framåt i banans riktning i det tempo som gällde före 

momentet. Cirkeln kan göras rund mjuk och snäv, eller på stället.

Nytt moment.

.



420. Sidosteg vänster 

Ekipaget går, utan att stanna, tillsammans ett steg rakt till vänster och 

fortsätter framåt, utan stopp, i den nya parallella linjen. Efter momentets 

utförande fortsätter ekipaget i det tempo som gällde före momentet.

Nytt moment

419. Sidosteg höger 

Momentet utförs efter skylten.

Ekipaget går, utan att stanna, tillsammans ett steg rakt till höger och 

fortsätter framåt, utan stopp, i den nya parallella linjen. Efter momentets 

utförande fortsätter ekipaget i det tempo som gällde före momentet.

Nytt moment



421. 8;an 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 mellan konerna på sträckan där 

skärningspunkten passeras andra gången. Hunden ska följa 

föraren väl i momentet. Efter momentet fortsätter ekipagen 

framåt i det tempo som gällde före momentet.

Nytt moment.



422.Skicka runt kon, sväng höger 

Utförs endast i högerhandling, momentet ska utföras efter skylten.

Föraren skickar, under gång, hunden runt en kon, vilken är placerad en 

meter fram. Hunden rundar konen motsols samtidigt som föraren svänger 

90° till höger. 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.

Nytt moment

423. Skicka runt kon, sväng vänster 

Utförs endast i vänsterhandling, momentet ska utföras efter skylten.

Föraren skickar, under gång, hunden runt en kon, vilken är placerad en 

meter fram. Hunden rundar konen medsols samtidigt som föraren svänger 

90° till vänster. 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.

Nytt moment



Översikt ändrade moment och momentskyltar 2023  
Obs! äldre varianter av momentskyltar får ej användas vid tävlingar.

124

220
402

407

Momentet bytt klass och 
momentnumret ändrats

Ny titel på momentet

Utförandet av momentet 
är helt ändrat.

Momentskylt ändrad

Momentskylt ändrad



Momentskyltar med layout från 2014 är efter 1 januari 2023 inte tillåtna på tävlingar.

2014
Ljusblå text och äldre SBK-logga.

Ej godkända på tävlingar efter  1 
januari 2023

2017
Svart text och ok SBK- logga.

Godkända



Översikt nya moment 2023

Nybörjarklass                       Fortsättningsklass         Avanceradklass                               Mästarklass



Film på nya moment.

Nya rallylydnadsmoment 2023 - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=zvLl4OgeX3c&t=152s

