
  

Rally Lydighed  
 

Pointvejledning 2020 
med enkelte eksempler på hvad der kan trækkes for. 

 

 

2020   1/2 

1 Point 

Stram line. Bruges kun i begynderklassen. Karabinhagen skal hænge nedad. 
Hvis dommeren ikke kan se en karabinhage er det selve linen, der skal have en 
bue nedad. Hver gang karabinhage/line kommer over vandret bliver der trukket 1 
point. En konstant stram line medfører ”Ikke bestået”. 

Meget skæv pladsposition. Hundens vinkel i forhold til føreren skal være under 
45º. Der trækkes 1 point hver gang hunden overskrider dette (op til 90º). Der 
trækkes både under gang, ved stå, sit, dæk og bakkeøvelser. Der trækkes ved 
hvert stillingsskifte. 

Hunden ude af position. Hunden skal holde sig indenfor ½ meter fra føreren. Det 
er hundens skulder, der ikke bør være længere væk end, at hundeføreren kan nå 
den. Der trækkes 1 point både, hvis hunden kommer for langt foran, bagved eller 
ud til siden. Hvis hunden er meget ved siden af på sin vej til felt eller kegle, 
trækkes der 1 point, ligesom der kan trækkes flere gange under en øvelse som fx. 
slalom. 

Hunden går ind i førerens bane. Hunden må ikke hindre hundeførerens 
fremadskridende gang. Hvis hunden kommer foran i venstrevendinger eller 
presser føreren eller hopper op foran føreren, koster det 1 point hver gang. 

Langsom eller forsinket reaktion. Hunden skal være opmærksom på sin førers 
signaler. Der tages hensyn til hundens generelle bevægemønster. Hvis 
hundeføreren har svært ved at få kontakt med hunden, koster det 1 point. 

Snusen til eller let berøring af kegle, skilt, ol. Føreren skal sikre en tilstrækkelig 
afstand til skilte. Snusen efter ting på banen koster 1 point hver gang, mens det er 
gratis, hvis en logrende hale rører en kegle eller skilt. 

3 Point 

Gentagelse af en øvelse. Enhver øvelse kan gentages en gang, dog ikke et 
nedrevet spring. Gentagelsen kan foretages, så længe næste øvelse ikke er 
påbegyndt. Gentagelsen markeres ved en ny opmarch til øvelsesområdet. Ved 
gentagelsen trækkes 3 point, og de øvelsespoint som var trukket ved første forsøg 
slettes. De 3 point slettes ikke, hvis det andet forsøg ikke er korrekt. Fratræk for 
adfærd fx. ”Manglende kontrol” slettes ikke. 

Modvillig reaktion. Hunden skal udføre alle øvelserne med glæde. Hvis hunden 
virker modvillig, fx. ikke vil lægge sig, koster det 3 point. 

Høj eller truende kommando eller signal. Gennemløbet skal være præget af 
glæde og lyst til samarbejde fra begge sider. Råb, negative ord eller signaler 
koster 3 point, uanset hvordan hunden reagerer. 

Overdreven gøen. Der skal tages hensyn til de gøende racer, men en konstant 
gøen er til gene for omgivelserne. En konstant gøen gennem en hel øvelse kan 
koste 3 point. 

Urolig i positionen. Hunden skal forblive i de ønskede positioner, indtil 
hundeføreren giver signal til andet. Hvis hunden tripper med forbenene, når 
føreren går rundt om den eller væk fra den, koster det 3 point. 

Væltet skilt eller kegle. Hundeføreren skal sørge for, at der er tilstrækkelig 
afstand til sig selv og sin hund. Det er dog gratis, hvis det er en logrende hale, 
som vælter en kegle. 

Rammer springet. Hunden skal sendes væk(ud) og springe sikkert. Hvis springet 
berøres af hund eller fører, koster det 3 point. 

Manglende kontrol. Hundeføreren skal holde sin hund under kontrol på banen. 
Hvis hunden fx ikke følger hundeførerens fremadskridende bevægelse, men må 
bevæge sig mod hundeføreren for at komme tilbage til sin pladsposition, koster 
det 3 point hver gang. Hvis hunden mellem to øvelser laver fx piruette, eller går 
rundt om føreren, koster det 3 point. 

Mindre førerfejl. Øvelserne skal foregå tæt ved skiltene. Retningsskift lige foran 
skiltet. Hvis hundeføreren er for langt fra skiltet, koster det 3 point. Det koster 3 
point, hvis hundeføreren går en forkert vej mellem to øvelser. En tøven i øvelser, 
der skal laves uden stop koster 3 point. 
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10 Point 

Ikke korrekt udført øvelse. De enkelte øvelser indeholder momenter, som skal 
udføres i den angivne rækkefølge. Hunden skal helt ned i alle sit og dæk øvelser, 
men må ikke sætte/lægge sig andre steder, end hvor det er angivet. Hvis hunden i 
en øvelse udfører momenter, som ikke indgår i øvelsesbeskrivelsen (fx en piruette 
i fremsendelse) koster det 10 point. 
Hvis ikke andet er angivet, må hunden højst få en vinkel på 90º til hundeføreren 
for, at en øvelse kan vurderes som korrekt.  
Både hund og fører skal passere skilte og kegler på samme side og hunden må 
ikke gå på to ben. Øvelsen skal påbegyndes indenfor øvelsesområdet. Hvis 
hunden under udførelse af anden øvelse, eller fra andet sted på banen, løber hen 
og snuser til fristelsen, trækkes 10 point, der ikke kan slettes.  

Afsæt på springet. Hunden skal kunne springe uden, at der sættes af med en 
pote, ellers koster 10 point. Hvis der sker en nedrivning af springet, kan det ikke 
gentages. 

Større førerfejl. Lokning med imaginære godbidder, fumlen ved lommer, tilsigtet 
berøring af hunden eller flere gentagelser af øvelser koster 10 point. 

0 - 10 
Point 

Helhedsindtryk. 
For at få det maksimale skal hundeføreren bevæge sig i et jævnt raskt, men 
normalt, tempo med hunden under fuld kontrol og indenfor en kort afstand. Der 
skal være et tydeligt, afslappet og positivt samarbejde. Hunden skal tilpasse sit 
tempo til hundeføreren og selvstændigt holde fokus på denne, men må gerne 
roses for godt arbejde.  
Gennemløbet skal foregå i en synlig glad og afslappet atmosfære.  

Dommeren kan fratrække 0-10 point i helhedsindtryk for forhold, der ikke er 
trukket for i de enkelte øvelser. 

Ikke 
bestået 

(IB) 

Minimumskrav ikke overholdt. Under gennemløbet skal både hund og 
hundefører vise et ønske om et samarbejde. 

Konstant stram line. I begynderklassen skal hundeføreren vise, at linen kan 
holdes, så den ikke er til gene for den positive kommunikation mellem hund og 
fører.  

Konstant ude af position. Hunden skal holde sig indenfor en kort afstand af 
hundeføreren, så de kan passere kegler og skilte på samme side. 

Hunden ude af kontrol. Hunden skal reagere på førerens signaler, hvis der skal 
bruges flere gentagende kommandoer, eller andre skal hjælpe for at få hunden 
tilbage til hundeføreren gives IB. Ringbåndets placering har ingen indflydelse på 
bedømmelsen. Hvis hunden gør igennem flere øvelser, gives ligeledes IB. 

Enkelt øvelse sprunget over. Uanset hvorfor en hundefører springer en øvelse 
helt over giver dette IB. Det mindste forsøg på at gennemføre en øvelse skal 
belønnes. 

Gør sig ren i ringen under gennemløbet. Gennemløbet starter, når dommeren 
siger fx. ”Fremad”. Hvis en hund har gjort sig ren, kan stedet markeres med 
maling eller andet, så alle er opmærksomme på den ekstra fristelse. 

Grov førerfejl. Hvis føreren tager fat i hunden under gennemløbet gives IB. 
 


