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B. TÄVLINGSDIREKTIV FÖR RALLYLYDNADSTÄVLINGAR 

På rallylydnadstävlingar följs regler och tävlingsdirektiv för rallylydnadstävlingar. Direktiven för 

rallylydnadstävlingar har godkänts av Kennelklubben 26.11.2015 och träder i kraft 1.1.2016  

Förutom direktiven följs Kennelklubbens allmänna regler och direktiv för prov och tävlingar som publicerats i 

ett skilt häfte. Dessa finns också publicerade på Kennelklubbens hemsida. 

1. DIREKTIV FÖR ARRANGERING AV  RALLYLYDNADSTÄVLINGAR 

 

1.1 Tävlingsorganisation 

Tävlingsarrangören ansvarar för genomförande av tävlingen samt därtill hörande ekonomi. Arrangören 

bör reservera tillräckligt med behöriga funktionärer som ansvarar för arrangemangen samt för behövligt 

material och utrustningen som näms i tävlingsdirektiven. Funktionärerna bör invigas i sina uppgifter innan 

tävlingsstart. Funktionärer får ej delta i de klasser där hen själv eller någon familjemedlem fungerar som 

funktionär.   

1.1.1 Tävlingsfunktionärer 

Varje tävling bör ha en utnämnd överdomare samt en behörig ansvarig rallylydnadsprovfunktionär. 

Dessutom behövs åtminstone följande funktionärer i varje klass: 

• mottagare av anmälningar  
• sekreterare  
• tidtagare 
• övervakare av honnören (VOI- och MES-klasserna) 
• 0-hund (VOI- och MES-klasserna) 
• poängräknare. 

 

1.2 Lov 

Arrangören bör sköta om de lov och anmälningar som behöver göras inför tävlingen. Tävlingsarrangören bör 

ha framsatt på tävlingsplatsen den närmaste jourhavande veterinärens kontaktuppgifter. 

1.3 Annonsering 

Tävlingsarrangören får utöver de i reglerna nämnda sätten annonsera om sina tävlingar på t.ex. sin hemsida 

eller i lokaltidningen. 

Snarast efter att anmälningstiden gått ut bör alla anmälningar besvaras personligt. Det 

rekommenderas att senast 7 dagar före tävlingsdagen skickas tidtabell och övriga anvisningar 

angånde tävlingen åt vederbördiga. 

Arrangören kan även om så önskas publicera deltagarförteckningen. 

1.4 Antalet hundar 

En domare beräknas bedöma 12 hundar i timmen. Skälig arbetstid är högst cirka 6 timmar, maximalt 60 hundar 

per dag. 

Reservera tillräckligt med tid mellan klasserna för prisutdelning, omändring av banan och för 

bangenomgång. Tidtabellen och antalet hundar bör avtalas med överdomaren. 

1.5 Tävlingsring 

Tävlingsringen är ett område som är tydligt utmärkt och inom vilkas gränser tävlingsprestationen utförs. 

Området bör avgränsas så att hunden kan lämna ringen på alla sidor. Tävlingsringens minimistorlek är 

200m² och varje enskild sida bör vara minst 11meter. 

Rekommenderas att det reserveras ett 2 meter stort utrymme mellan ringavgränsningen och publiken eller 

att ringen görs så stor att publiken inte onödigt stör tävlingsprestationerna. 



Tävlingsringens underlag bör vara tillräckligt jämnt (sand, kort gräs eller motsvarande) så att hundar och 

förare kan röra sig utan besvär. Överdomaren granskar ringen samt övriga arrangemang angående 

prestationerna innan tävlingsstart. 

1.6 Tävlingsmaterial och utrustning 

 
1.6.1 Blanketter, böcker och övriga funktionärsmaterial 

• En förhandsifylld bedömningsblankett för varje tävlingsekipage 
• Några tomma bedömningsblanketter per klass 
• Förhandsifyllt provprotokoll 
• Tävlingsböcker 
• Regelverket för Rallylydnad 
• Kennelklubbens allmänna regler och direktiv för prov och tävlingar   
• Kennelklubbens anmälningsblanketter gällande ansökan om ändring samt aggressivt beteende hos 

hund    
• Chipläsare samt mått att mäta mankhöjden med 

 
1.6.2 Priser 

Ett föremålpris eller motsvarande bör reserveras åtminstone för de tre bästa med godkänt resultat i varje 

tävlingsklass samt ett domarpris. 

Medaljer för skolningserkännanden (RTK1, RTK2, RTK3, RTK4). 

1.6.3 Skyltar, skylthållare och märken 

En officiell tävlingsskyltserie bör användas som skyltar på rallylydnadstävlingar. Storleken på skyltarna bör 

vara 210 mm x 297 mm (A4) eller 297 mm x 420 mm (A3). Skyltarna, skylthållarna och märkena bör tåla 

väder och vind. Märkena bör urskilja sig från underlaget samt vara av plast, trä eller metall. Märket som 

används vid skicka till kon (MES89) bör vara konformad och 15-40 cm högt. 

Märken (koner) bör det finnas minst 10 stycken. Skyltställningar bör det finnas minst 23 stycken. Av varje 

momentskylt bör det finnas ett exemplar (inkluderat skyltarna start och mål), med undantag av följande 

momentskyltar som det bör finnas två exemplar av: ALO3 - 8 (90 - 270 graders sväng), ALO14 

(normalhastighet), AVO41 (hopp), VOI65 - 66 och VOI68 - 69 och MES81 - 83 (moment där 

handlingssidan byts och MES90 (kalla in). 

Skyltar 

Storlek 210 mm x 297 mm (A4) eller 297 mm x 420 mm (A3) 

1 st av var skylt, med undantag av följande, som det bör finnas 2 exemplar av 

ALO3 
ALO4 
ALO5 
ALO6 

ALO7  
ALO8  
ALO14  
AVO41 

VOI65  
VOI66  
VOI68  
VOI69 

MES81 
MES82 
MES83 
MES90 

Märken 

åtminstone 10st 

urskilja sig från underlaget och vara av plast, trä eller metall.  

Märket som används i sändande till kon MES89 momentet bör vara konformad 15-40 cm 
högt 

Åtminstone 23st 

 

1.6.4 Frestelsen 

I Frestelsen får användas vilket föremål som helst eller mat, människa eller hinder som är godkända att 

användas i rallylydnadstävlingar. I de fall att det i frestelsen används något som hunden kan äta eller svälja 

bör det vara så täckt eller instängt i ett kärl, så att hunden ej kan komma åt att äta det. Frestelsen får inte vara 

farlig eller utgöra en hälsorisk för hunden. 

1.6.5 Hinder 

Hopphindren som används i rallylydnadstävlingar bör vara enligt Finska agilityförbundets tävlingsregler eller 

enligt kennelklubbens lydnadsprovsregler och justerbara enligt kraven på hopphöjd (10 cm, 20 cm, 30 cm, 



och 40 cm) i rallylydnadstävlingar. Alla färger är godkända. Hopphinder bör det finnas minst fyra stycken av. 

Agilityhinder bör det finnas minst tre stycken av.  

Tunneln har en längd på 3-6 meter och en diameter på 60 cm. Tunneln bör vara böjbar så att den vid behov 

kan läggas i en eller flera bågar. Tunnelns plats och form bör säkerställas. 

1.7 Hundens tävlingsbok och tävlingsklass 

När hunden för första gången deltar i en tävling, skall man av tävlingsarrangören köpa en tävlingsbok åt 

hunden. En utländsk tävlande bör skaffa en finsk tävlingsbok i de fall de inte har en tävlingsbok i sitt 

hemland. 

Föraren bör fylla i hundens identifieringsuppgifter. Domaren eller av denna befullmäktigad funktionär mäter 

hundens mankhöjd (<20 cm, 20-40 cm, 40-50 cm, >50 cm) och antecknar det i tävlingsboken samt 

kontrollerar de övriga ifyllda uppgifterna. Samtidigt kontrolleras hundens tillgänglighet. Mankhöjden mäts 

ovanpå skulderbladen när hunden står normalt och rätt vinklad. Domaren bekräftar uppgifterna i 

tävlingsboken med sin underskrift. 

Om tävlingsboken försvinner kan föraren printa ut från KoiraNet-jalostustietojärjestelmä (Finska 

Kennelklubbens Hunddata) sina tävlingsresultat. På basen av utprintningen bekräftar domaren de 

överflyttade resultaten i den nya tävlingsboken. 

Utländska tävlanden skall anmäla sig till den klass som motsvarar den klass de har rätt i att delta i 

hemlandet, förutsatt att tävlingen är officiell i hemlandet. 

Hunden kan endast anmälas med en förare och i den klass den har rätt att tävla i på anmälningsdagen. 

1.8 Tävlingens domare   

Tävlingens överdomare, bedömande domare och deras suppleanter kallas skriftligt och de bör svara på 

tävlingsarrangörens domarkallelse skriftligen. Ett skriftligt svar är bindande för både arrangören och 

domaren. Av motiverade orsaker har arrangören rätt att kalla in en ny ersättande domare. 

Resekostnader, dagtraktamenten samt övernattnings- och måltidsersättningar ersätts åt domaren enligt 

Kennelklubbens anvisningar. 

1.9 Tävlingens gång och specialbestämmelser 

 

1.9.1 Tävlingens början och slut 

Tävlingen anses börja 30 minuter innan första bangenomgången. Tävlingen anses avslutad en timme efter 

sista klassens prisutdelningen. 

1.9.2 Uppförande på tävlingsplatsen 

Under tävlingen följs domarens och arrangörens direktiv samt andra anvisningar. Man bör uppföra sig 

klanderfritt under tävlingens gång. I de fall där en person som deltar i tävlingen uppför sig olämpligt eller icke 

sportsligt, t.ex. är illojal, är berusad, kritiserar domaren, behandlar sin egen eller annans hund olämpligt eller 

aggressivt, bör domaren stänga av ifrågavarande person från tävlingen. Tävlare som stängts av från 

tävlingen mister alla sina erhållna resultat från ifrågavarande tävling. 

Överdomaren antecknar om avstängningen i provprotokollets anmärkningsfält  

• Ekipaget stängs av från tävlingen: Suljettu (avstängd) 
 

Disciplinära ärenden och andra regelbrott bör alltid antecknas i provprotokollet. Allvarliga händelser bör 

anmälas av tävlingens överdomare till Kennelklubbens styrelse. 

Utrustning och behandling som strider mot djurskyddslagen och Kennelklubbens direktiv är förbjudna. 

1.9.3 Aggressivt beteende hos hund på tävlingsplatsen 

Hund, som under tävlingens gång biter eller försöker bita en människa eller en annan hund stängs av från 

tävlingen och förlorar sina erhållna resultat i tävlingen. Händelsen bör antecknas i provprotokollet och 

meddelas till Kennelklubben. Som tillvägagångssätt följs Kennelklubbens direktiv ”Koiran käyttäytymisestä 



kokeissa tehtävät ilmoitukset, niiden käsittely ja seuraamukset” (Hundens uppförande – anmälan, behandling 

och följder). 

1.9.4 Specialdirektiv och anvisningar 

Varaktigt handikappad förare, som på grund av sin skada inte kan föra hunden enligt tävlingsdirektivet samt 

förare som vill använda hjälpmedel (tex. rullstol eller gångkäpp) eller annars vill avvika från rallylydnadsregler 

och direktiv bör anhålla om dispens av Palveluskoiraliitto, samt motivera ansökan och bifoga stödande 

dokument. När anmälningen görs bör det nämnas om dispens samt uppvisa den skriftliga dispensenpå 

tävlingsplatsen. 

1.9.5 Oskälig störning under tävlingens gång 

Ekipagets tävlingsprestation kan göras om enligt domarens bedömning endast om störningen varit oskälig. 

Domaren kan då ändra tävlingsordningsföljden om han anser det behövligt. 

1.10 Övriga tävlingsdirektiv 

I rallylydnadstävlingar som anordnas i samband med utställning bör man beakta eventuella tävlande hundar 

som deltar i andra ringar. På tävlingsplatsen bör man i god tid komma överens med den bedömmande 

domaren om tidtabellen. 

Endast i MES-klassen i värdetävlingar (t.ex. Finska mästerskap) får man delta med löpska tikar. Ekipaget 

tävlar sist i sin klass. Hunden får ej heller vistas nära bedömningsringen före sin tur. Om påbörjad löptid bör 

meddelas snarast åt ansvariga provfunktionären. Om tävlande åsidosätter förpliktelsen eller rör sig med en 

löpsk tik på tävlingsområdet onödigt så kan denne stängas av från tävlingen. 

1.11 Ändringar i tävlingsdirektiven 

Kennelklubben godkänner ändringar i tävlingsdirektiven enligt Palveluskoiraliittos förslag.    



2. TÄVLINGSBANA, MOMENT OCH BEDÖMNINGSDIREKTIV 

 

De olika klassernas skyltar är beskriva i bilagorna 1-4.  

Nybörjarklassens skyltbeskrivningar Bilaga 1 

Öppenklassens skyltbeskrivningar Bilaga 2  

Segrarklassens skyltbeskrivningar Bilaga 3  

Mästarklassens skyltbeskrivningar Bilaga 4 

2.1 Tävlingsprestation och banprestation 

Tävlingsprestationen börjar när ekipaget kommer in i ringen och slutar då ekipaget avlägsnar sig från ringen. 

Banprestationen börjar när hunden eller föraren passerar startskylten och slutar när ekipaget passerat 

målskylten. Tävlande får börja banprestationen efter domarens startlov. 

2.2 Bangenomgång 

Före varje tävlingsklass bör man reservera 15 minuter för gemensam bangenomgång utan hund. I början av 

bangenomgången håller domaren ett öppningstal. Det får vara högst 20 förare per bangenomgång. Ifall att 

det i samma tävlingsklass är flera bangenomgångar, bör grupperna vara lika stora. 

Föraren får ej flytta skyltarnas, märkenas eller hindrens plats. Eventuella anmärkningar angående banan bör 

göras åt domaren innan tävlingsklassens början eller under bangenomgången. Efter avslutad 

bangenomgång bör det ges åt första ekipaget minst två minuter för att förbereda sig inför sin 

tävlingsprestation. 

Banritningen bör läggas fram för påseende innan bangenomgången. 

2.3 Avbrytande av tävlingsprestationen eller diskvalificering 

Hundföraren kan om så önskas avbryta eller avsluta banprestationen. I segrar- och mästarklassen kan 

tävlande låta bli att utföra honnören endast av motiverade orsaker och av domaren godkänd orsak, i övriga 

fall anses tävlande bryta mot reglerna. 

Domaren kan vid behov avbryta ekipagets tävlingsprestation. Orsaker till avbrytande kan vara t.ex. 

okunskap, hunden rymmer, okontrollerat beteende, fortgående skall eller hund eller förare som skadar sig . 

Om tävlingsprestationen avbryts bör det alltid fyllas i på bedömningsblanketten, i tävlingsboken och 

provprotokollet. Som resultat antecknas -. I provprotokollets anmärkningskolumn antecknas  

• Hundens förare/ägare avbröt tävlingsprestationen: Luopui (avbröt) 
• Domaren avbryter tävlingsprestationen: Keskeytettiin (avbröts) 

 
Ekipagets resultat är diskvalificerat (hylätty) ifall att ekipaget gör ett fel som leder till diskvalificering i 

banprestationen.  

Orsak till att tävlingsprestationen diskvalificeras kan även vara t.ex. yttre hjälp, framtagande av leksaker, 

godis eller andra föremål vars ändamål är att belöna hunden på banan, användning av straff eller 

avlägsnande från ringen med okopplad hund. 

Domaren bör diskvalificera ekipagets prestation i de fall regler och direktiv ej följs av den tävlande. 

Orsaken till diskvalificeringen bör nämnas på bedömningsblanketten. Som resultat i tävlingsboken och 

provprotokollet antecknas -. I provprotokollets anmärkningskolumn antecknas  

• Ekipaget diskvalificerat: Hylätty (Diskvalificerad). 
 

2.4 Kopplandet av hunden 

Nybörjarklassen samt honnören utförs med hunden kopplad. Kopplet bör hänga löst och bör vara tillräckligt 

långt så att momenten kan utföras utan att kopplet sträcks. Öppenklass samt segrar- och mästarklassen 

utförs med okopplad hund. Hunden kopplas loss inne i ringen och sedan fast innan ekipaget lämnar ringen. 



I öppen-, segrar- och mästarklassen får man under banprestationen lämna halsband eller sele på hunden. 

Hunden får ej ha något annat på sig förutom halsband eller sele som är godkända enligt reglerna. 

Hunden bör ha ett vanligt, slätt, av tyg eller läder halsband eller sele. Stryphalsband bör låsas så att de ej 

kan stypa.  

Antidragselar eller selar där kopplet fästs på bröstet är ej tillåtna. Kedhalsband, retriverkoppel eller rullkoppel 

är ej tillåtna. 

Föraren behåller kopplet under banprestationen i öppen-, segrar och mästarklassen. Kopplet bör läggas i 

fickan eller över förarens axel så att det ej stör banprestationen. 

2.5 Allmänna prestationsdirektiv 

Föraren får använda både muntliga signaler och handtecken samt kroppshandling. Mängden signaler är ej 

begränsad men kontinuerlig upprepning bör undvikas. All muntlig uppmuntran av hunden är tillåten.  

Idealprestationen är att föraren rör sig naturligt och med flyt. 

Föraren får ej vidröra i hunden under banprestationen eller i honnören. Föraren får vidröra hunden i 

tävlingsringen före banprestationens start samt efter banprestationens slut samt efter att honnörens 

prestationstid gått. 

Hunden bör utföra momenten snabbt och behärskat samt visa en klar vilja att följa förarens kommando och 

handling. Ögonkontakt krävs ej av ekipaget under banprestationen, ej heller i honnören. Vid bedömning av 

ekipaget bör det tas i beaktande hundens individuella temperament. 

Förutom momenten bedöms även fotgåendet mellan skyltarna. Fel som uppkommer mellan skyltarna 

antecknas vid det moment vart ekipaget är på väg. 

2.5.1 Utförandet av momentet i förhållande till skylten 

Ekipaget utför momentet max 50 cm från skylten och ca 45 grader snett bakåt åt vänster. Vid moment där 

riktningen ändrar utförs de framför skylten. Vid moment med steg åt höger utförs de direkt efter skylten. 

Föraren bör uppskatta hundens utrymmesbehov, så att hunden ej vidrör eller fäller skyltar eller märken. 

2.5.2 Grundpositionen 

Idealisk grundposition är när hunden sitter i samma riktning som förarens står, ca 10 cm ifrån och skuldran i 

linje med förarens knä. 

2.5.3 Omtagning av moment 

Omtagning av moment får göras maxsimalt två gånger (antingen två gånger samma skylt eller en gång på 

två olika moment). Momentet bör göras om innan ekipaget har börjat förflytta sig mot följande moment. 

Undantag är moment som förtsätter fram till följande skylt. ALO12 (långsamt), ALO13 (spring), ALO27 

(spring sitt), MES88 (sitt under gång, lämna hunden) och MES89 (sitt, skicka hunden), dessa kan tas om 

innan ekipaget eller föraren är vid följande moments prestationsplats.  Hela momentet bör utföras på nytt 

från början. Moment som innebär förflytt görs från föregående momentets prestationsplats, var föraren vid 

behov kan be hunden i grundposition. Omtagningen bör meddelas åt domaren innen man förflyttar sig till 

omtagningens startpunkt. Vid förflytt till omtagningens startpungt får föraren inte be hunden utföra extra 

uppgifter.   

Honnören (VOI60 eller kalla in hunden (MES90) kan ej tas om. -3 KYL, -3 UUSI, -10 ESTE, fel som påverkar 

helhetsintrycket samt fel som leder till diskvalifisering blir i kraft trots omtagning.  

2.5.4 Honnören 

I honnören väntar hunden två minuter i segrarklassen och tre minuter i mästarklassen. Domaren besluter om 

hunden skall sitta eller ligga framför eller vid förarens sida i segrarklassen och i mästarklassen sitta, ligga 

eller stå vid sidan eller framför föraren. Honnören övervakar en av överdomaren befullmäktigad person. 

Honnören utföres med hunden kopplad och genast efter banprestationen utan att lämna banområdet 

emellan.Hunden bör kopplas efter mål innan ekipaget förflyttar sig till honnörens prestationsområde. 0-

ekipaget utför honnören när första hunden går banprestationen, och går banan när sista ekipaget är i 

honnören. 



Honnörens tidtagning börjar när domaren ger startlov åt hunden som utför banprestationen. Momentets 

bedömning avslutas när honnörens prestationstid gått. Övervakaren av honnören meddelar åt tävlande när 

prestationstiden gått. 

Föraren får efter detta befria sin hund och beröra den, men ekipaget måste vänta lugnt på honnörens 

prestationsområde ända tills hunden som gör banprestationen kommit i mål och kopplat hunden eller tills 

domaren ger lov åt ekipaget i honnören att avlägsna sig. 

Honnören befinner sig innanför ringen eller max 2 meter från tävlingsringen. Ekipaget som utför honnören får 

dock ej vara i den andra tävlande hundens färdväg. 

2.6 Bedömning i olika tävlingsklasser 

I nybörjarklassen har man rätt att göra lite vidare svängar vid moment där riktningen byts. I öppen-, segrar 

och mästarklassen bör motsvarande svängar vara så snäva som möjligt (gäller ej spiralen, slalom eller 

frestelsen).  

Svängarna utföras så att hunden, föraren eller ekipaget svänger på stället. Ifall hunden svänger på stället 

under gång så bör utrymmet beaktas med tanke på hundens storlek. 

I nybörjarklassen är det tillåtet att använda sig av ett hjälpsteg och böja sig kraftigt när hunden dirigeras 

framför föraren och sitta eller när hunden dirigeras ner i ligg.  I nybörjar- och öppenklass är det tillåtet att 

klappa ihop händerna eller klappa mot benet samt stampa. 

I öppen-, segrar- och mästarklassen är överdrivna gester samt onaturliga rörelser med händer och ben samt 

ständigt lockande tecken förarfel. I segrar- och mästarklass bör förarens handtecken vara behärskade.  . I 

hindermoment och i sändande till kon (AVO41, MES84, MES86, MES89) får föraren förutom muntligt 

kommando även klart visa riktningen med en kroppsdirigering.  I sändande till kon (MES89) samt i MES-

klassens backande är det tillåtet för föraren att använda långvarigt handtecken när hunden styrs bort från 

föraren. Bedömningen bör bli strängare i de högre klasserna. 

Hunden får sitta eller ligga med vikten på ena benet i alla klasser. Vid stå, sitt eller ligg bör hunden behålla 

sin position, plats och riktning. 

2.6.1 Felpoäng 

Felpoäng man kan erhålla under prestationen är 1, 3, 10 och diskvalificerad. Vid samma moment kan man 

endast en gång få avdrag för samma typ av fel (undantag omtagning -3p uusi). 

Ett poängs fel 

Förarfel (OV) Föraren rör i skylten, momentet utförs snett, på fel ställe i förhållande till skylten eller föraren 

utför momentet inexakt. 

Långsamt tempo (TEMPO) Ekipaget förflyttar sig långsamt eller utför momentet långsamt. Tillfälligt, högst 

under tre steg. 

Inkorrekt utfört moment (TVÄ) Hunden utför momentet motvilligt, långsamt eller inkorrekt. Tillfälligt, 

maximalt under tre steg. 

Bristande samarbete (PY) Hundens uppmärksamhet är någon annanstans än hos föraren eller momentet. 

Tillfälligt maximalt under tre steg. 

Föraren eller hunden rör i skylten eller märke (KYL) Hunden rör i hinder eller person. Om svansen rör t.ex-. i 

ett föremål så erhålles inget fel.  

Kopplet sträcks (TAL) Om haken på kopplet stiger mera än 90 grader uppåt. Om haken lyfts från ryggen 

då sele används. 

Bristande kontroll (KONTR) Hunden hindrar eller stör föraren t.ex. genom att gå i förarens väg, luta sig mot 

föraren, stöta till föraren, stiga på förarens tår eller hoppa mot föraren.  

Hunden ur position (AS) Hunden är mera än 50cm för långt fram, bak eller åt sidan i förhållande till föraren 

när hunden följer, sitter, står eller ligger. Hunden sitter endast på bakbenen. 



Sned position över 45° (VINO) Hunden står, sitter, ligger eller rör sig över 45 grader snett vid sidan av 

föraren eller framför. 

Tre poängs fel  

Förarfel (OV) Föraren utför momentet inkorrekt. Styrning med koppel eller överdriven 

styrning/kommendering.  

Långsamt tempo (TEMPO) Ekipaget förflyttar sig eller utför ett moment långsamt mera än tre steg. 

Inkorrekt utfört moment (TVÄ) Hunden utför momentet inkorrekt.  

Bristande samarbete (PY) Bristande samarbete längre än tre steg. 

Fälld skylt eller märke (KYL) Föraren eller hunden fäller en skylt eller ett märke. Om svansen fäller 

ovannämda föremål så erhålles inget fel. KYL-fel kan ej tas om.   

Hård kommendering (KOV) Kraftig kommendering på hunden eller hotande gester. 

Bristande kontroll (KONTR) Hunden hoppar. Hunden rymmer tillfälligt men hålls innanför ringen och 

hunden återvänder snabbt på förarens signal. Hunden rör i frestelsen. 

Överdrivet skall eller konstant skall (HAU) Hunden skäller eller annars för ljud i mera än tre steg. 

Omtagning av moment (UUSI) Moment får tas om max två gånger under banprestationen. Omtagningen 

bör meddelas åt domaren innan omtagning. 

Tio poängs fel 

Förarfel (OV) Föraren rör hunden, springer på banan andra gånger än när momentet tillåter eller tappar 

kopplet under ban- eller honnörprestationen. Föraren rör hopphindret eller tunneln. Föraren rör 

banmaterialet för att flytta eller lyfta dem. 

Långsamt temop (TEMPO) Långsamt tempo under en längre tid.  

Fel utfört moment (TVÄ) Hunden gör extra rörelser eller utför rörelsen åt fel håll eller hundens front är över 

90 grader snett. Hunden rör i frestelsen flera gånger än en. Hunden tar något i munnen. Hunden far förbi 

hindret, svänger tillbaka i tunneln, hoppar över vingen eller över tunneln, hoppar genom vingen eller på 

tunneln.  Hunden byter position i honnören. Föraren tar fel antal steg. Föraren, hunden eller ekipaget går 

på fel sida om skylten eller märket. 

Bristande samarbete (PY) Bristande samarbete under en längre tid. 

Hinderfel (ESTE) Hunden river hindret eller stiger på lydnadsprovshindret. Även stigande eller hoppande 

mot tunneln är fel. ESTE-fel kan ej tas om. 

Fel som leder till diskvalificering  

Avlägsnar sig från ringen (POIS) Hunden avlägsnar sig från ringen (nosen eller en tass rör i marken utanför 

ringbandet). 

Banfel (TVÄ) Ekipaget startar banprestationen utan domarens startlov. Ekipaget går förbi ett moment eller 

försöker ej utföra momentet. Ekipaget utför momenten i fel ordning eller går på fel sida om skyltarna. Föraren 

meddelar för tredje gången om omtagning av moment. Ekipaget följer ej reglerna eller direktiven för 

rallylydnad 

Utför ej honnören (KÄY) Ekipaget utför ej honnören på av domaren bestämt sätt, hunden avlägsnar sig från 

momentets prestationsområde eller hunden är i fel position eller på fel prestationsplats när prestationen 

börjar. 

Fäller hinder eller utför det från fel håll (ESTE) Föraren eller hunden fäller hindret, hunden utför hindret från 

fel håll eller går under hindret eller utför det vid fel tid på banan.  

Kopplet konstant sträckt (TAL) Haken sänks ej under 90 grader under loppet av flera skyltar.  



Bristande kontroll, samt skall (KONTR) Bristande samarbete som stör banprestationens flyt eller 

konstant skall. 

Konstant ur position (AS) Hunden följer konstant 50cm förlångt fram, bak eller åt sidan i förhållande till 

föraren. 

Utförande av behov i ringen (TARP) 

Avdrag från helhetsintrycket 

Domaren bedömer ekipagets samarbete och gör avdrag för brister i prestationen 0-10 poäng. Avdrag kan 

fås för t.ex. avsaknad av glädje, sträng kommendering av hunden, ej samarbetsvillig hund, brist på kontroll 

i ringen samt för skall och gnällande. 

2.7 Planerig av banan för de olika klasserna  

 

2.7.1 Nybörjarklass (ALO) 

Nybörjarklassens moment består av skyltarna 1 – 31. Nybörjarklassens bana består av 10 - 15 

momentskyltar samt start och mål, varav max fem får vara stannande skyltar. 

I nybörjarklassen är hunden kopplad och kopplet ska hänga löst. 

2.7.2 Öppenklass (AVO) 

Öppenklassenmoment består av skyltarna 40 – 54. Öppenklassbanan består av 12 – 17 momentskyltar 

förutom start och mål. Varav stannande skyltar kan vara max 7 stycken och minst 5 skyltar bör vara från 

öppna klassen. I öppna klassen får det finnas ett hopphinder. 

Alla moment utförs utan koppel, hunden kopplas loss inne i ringen och sedan fast innan ekipaget lämnar 

ringen i enlighet med reglerna. 

2.7.3 Segrarklass (VOI) 

Segrarklassens moment består av skyltarna 60 – 77. Segrarklassens bana består av 15 -20 momentskyltar 

förutom start, mål och honnören, varav max åtta får vara stannande skyltar. Minst tre skyltar bör vara från 

öppna klassen och minst fem skyltar från segrarklassen samt honnören. 

I segrarklassen får det finnas två hopphinder. 

Alla moment utförs utan koppel, hunden kopplas loss inne i ringen och sedan fast innan ekipaget lämnar 

ringen i enlighet med reglerna. Efter målgången kopplas hunden för att utföra honnören. Föraren får röra i 

hunden mellan mål och honnören, samt efter att tiden gått ut i honnören. 

2.7.4 Mästarklass (MES) 

Mästarklassens moment består av skyltarna 81 – 95. Mästarklassens bana består av 18 – 20 momentskyltar 

förutom start, mål och honnören, varav max nio får vara stannande skyltar. Minst tre skyltar bör vara från 

öppna klassen, minst tre från segrarklassen samt honnören samt minst fem skyltar från mästarklassen. I 

mästarklassen får det finnas två hopphinder samt ett seriehinder. 

Alla moment utförs utan koppel, hunden kopplas loss inne i ringen och sedan fast innan ekipaget lämnar 

ringen i enlighet med reglerna. Efter målgången kopplas hunden för att utföra honnören. Föraren får röra 

hunden mellan mål och honnören, samt efter att tiden gått ut i honnören. 

2.7.5 Användning av skyltar  

Skyltarna numreras klart och tydligt i ordningsföljd. Start och mål numreras ej.  

På tävlingsbanan får följande skyltar användas flera gånger. ALO3 - 8 (90 - 270 graders sväng), ALO14 

(normal takt), AVO41 (hopp), MES90 (kalla in hunden) och VOI65 - 66, VOI68 - 69 och MES81 - 83 

(sidbytesskyltar). 

Efter tempoväxlingsskyltar ALO12 (långsamt), ALO13 (spring) och ALO27 (spring från sitt) kan endast 

följande skyltar användas ALO3 - 4 (90 graders sväng), ALO16 - 17 (spiralen), ALO18 - 19 (slalom), ALO12 

(långsamt), ALO13 (spring), ALO14 (normal takt) eller ALO2 (mål). 



I segrarklassen då hunden är på höger sida får följande skyltar användas ALO2 (mål), ALO3 - 4 (90 graders 

sväng), ALO12 - 14 (tempoväxling), ALO16 - 19 (spiralen och slalom), ALO24 - 25 (1 - 3 steg), ALO26 (sitt), 

ALO27 (spring från sitt), ALO28 (sitt gå runt hunden), ALO29 (sitt, ligg), ALO30 (läggande under gång) och 

ALO31 (sitt, ligg, gå runt hunden) samt AVO41 (hopp). 

I mästarklassen får alla moment användas förutom ALO1 (start) och MES89 (skicka till kon), när hunden är 

på höger sida. 

Då hunden är på höger sida används i stället för ALO9, ALO15, ALO20 - 23, AVO44, AVO49 - 51, AVO54 

och VOI67 skyltarna VOI71 - 77 och MES91 - 95. 

Ekipagets färdriktning kan ändra på banan vid dessa skyltar 90 - 270 graders sväng (ALO3 - 9, AVO42 - 48, 

VOI65 - 66, MES82 - 83, MES91, MES93), böjd tunnel (MES84) eller i en båge lagt seriehinder (MES86). 

Skylten efter spiralen, slalom och frestelsen ALO16-19, AVO40) bestämmer ekipagets färdriktning på banan 

efter att momentet utförts. 

Domaren kan ändra på banplaneringen innan klassen startat om så krävs. I de fall att en rullstolsbunden 

deltar bör domaren byta ut skylten VOI68 (sidbyte mellan benen) för hela klassen till något annat moment 

som byter sida. 

2.7.6 Placering av skyltarna 

Skyltarna placeras så att de blir på förarens högra sida. Undantag är skyltar som byter riktning, de placeras 

framför ekipaget. 

Skyltarna bör placeras i förhållande till varandra så att förarens väg är rak. Ekipaget bör ha tillräckligt med 

utrymme för att utföra momenten vid rätt prestationsplats. Mellanrummet mellan prestationen och följande 

skylt bör vara 3-5 meter. Domaren avgör det behövliga utrymmet för att utföra momentet 

Mellan skyltarna, märkena, hindren, frestelsen och ringbandet bör reserveras ett utrymme på 1,5m. I 

moment där det används märken eller hinder kan skylten även placeras fast i första märket eller hindret som 

ändrar momentets utföringsätt. 

Samma märken kan användas flera gånger för att utföra olika moment, men då får skyltarna ej vara fast i 

märkena. Undantag är AVO40 (frestelsen) och MES89 (sändande till kon). 

2.7.7 Användning av hinder 

Hopphöjden är 10 cm, 20 cm, 30 cm eller 40 cm. Mankhöjden avgör hopphöjden. (< 20 cm, 20 - 40 cm, 40 - 

50 cm, > 50 cm). 

Som enskillt hopphinder kan användas lydnads- eller agilityhinder.  Seriehindret består av två eller tre 

enskilda agilityhinder i en serie. Mellanrummet mellan hindren är 4 meter. Hunden hoppar alla hinder som 

hör till serien i ordningsföljd. 

mankhöjd hopphöjd 

under 20 cm 10 cm 

20 - 40 cm 20 cm 

40 - 50 cm 30 cm 

över 50 cm 40 cm 

 


