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SCK:  Remissvar Rallylydnadstävlingar med 
momentbeskrivning 
 
Svenska Collieklubben har tagit del av det förslag till regelverk för Rallylydnadstävlingar och 
Collieklubben ser fram emot att Rallylydnaden blir officiell. Vi har många medlemmar som har 
börjat med Rallylydnad och en flertal som utbildat sig till instruktörer. 

Vi har redan konstaterat att Rallylydnad är en gren som tilltalar många och att både rena 
nybörjare samt mer erfarna ekipage har något att hämta. Även det faktum att man tar speciellt 
hänsyn till den äldre hunden är sympatiskt och ordspråket ”det är aldrig för sent” passar väl in 
på sporten.   

Svenska Collieklubben har årligen ett rasmästerskap inom bruks, lydnad, agility samt 
utställning. I alla grenar förutom agility kan vi arrangera officiella tävlingar eftersom vi har 
möjlighet att begränsa antalet starter samt att vi på vårt rasmästerskap kan prioritera vår ras. Vi 
får inte göra det i agility varför Collie-SM i agility är inofficiellt. Det tycker vi är synd. 

Vi vill därför kunna arrangera Collie-SM i Rallylydnad som en officiell tävling där vi har rätt att 
prioritera collie samt att vi kan få begränsa antalet starter. 

 

Här kommer en sammanställning av Collieklubbens övriga synpunkter. 

Först generella synpunkter: 

• Höja ”uppflyttningspoäng” till 85 poäng vid 3 olika tillfällen för 2 olika domare. 
• Vid uppflyttning ur de olika klasserna skall man få ett diplom. (typ LP1 i lydnad) 
• Vid genomförande av ”honnören” föreslås alternativ 2 (utanför banan) och att 

tidsbegränsning är 2 minuter. 
• I klasser med okopplad hund behövs hunden inte kopplas loss förrän i anslutning till 

startskylt respektive honnör. 
• Skyltantal: 

o Nybörjarklass  12-15 
o Fortsättningsklass  14-17 
o Avancerad  15-18 
o Mästarklass   17-20 

• Helhetsintryck tas bort i alla klasser. 
• Bedömningen startar när ekipaget är vid startskylten och domaren ger klartecken. 
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• Samma hinderhöjder som i nuvarande det vill säga 20, 30 och 40 cm. Veteran 

bestämmer själv hinderhöjden. 
• Förslag på att hund som tar eller flyttar matskål (8:ans frestelse) skall kunna bli 

godkänd trots detta. Detta skall endast generera poängneddrag. 
• Ändra ordet marsch till tempo på skylt. 
• Lägg till en ny skylt: Båge 45 grader höger respektive vänster. 
• Ta bort momentet apportering. 

 

Nybörjarklass:  
Bra och lagom svårighetsgrad på skyltarna men flytta skylt sitt stå (nr 130) från nybörjarklass 
till fortsättningsklass. 
Förslag på endast 3 omtag i nybörjarklass – ej på samma skylt 
 

Fortsättningsklass:  
Stryk moment 204. Moment 213 och 214 borde ligga i avancerad klass istället. Moment 215 
borde ligga i mästarklass med "den andra" (409) snurren. 
Fler "rörliga" moment behöver flyttas in i fortsättningsklassen som innehåller väldigt många 
"stopp".  
Förslag på endast 2 omtag i fortsättningsklass – ej på samma skylt 
 

Avancerad klass:  
Moment 301 och 302 borde ligga i fortsättningsklassen istället. Honnören borde enbart ligga 
i mästarklassen (okopplad)!  
Förslag på endast 1 omtag i avancerad klass – ej på samma skylt 
 

Mästarklass:  
Momenten 402, 403, 406, och 408 anser vi är för mkt tävlingslydnad, hör inte till rallylydnad. 
De gör att "flytet" när man jobbar med sin hund på banan hackas sönder för mycket! 
Förslag på 0 (inga) omtag i mästarklass. 
I Mästarklass skall 95 poäng och däröver utmynna i cert. Vid 3 cert för 2 olika domare fås 
championat. 
 

 

Med vänlig hälsning 

 

Svenska Collieklubben 
Kirsten Wretstrand, sekreterare 


