Rallylydnad
Tänkte berätta lite om rallylydnad utifrån våra erfarenheter. Vi blev "medlurade" av AnnCatrin Stahre, som själv tävlar med sin setter i rallylydnad, att komma till Nyköpings
Brukshundsklubb för ett prova-på-pass med rallylydnad. Innan den dagen trodde vi att
rallylydnad gick ut på att göra lydnadsövningar med hunden i rasande fart, vilket visade sig
inte alls stämde.
Rallylydnad är både en perfekt aktiveringsform och även en rolig tävlingsgren. Det går i
korthet ut på att du och din hund ska följa en bana, som är minst 15 x 20 meter, med
uppställda skyltar. På skyltarna visas anvisningar i text och bild för vilken övning som ska
utföras och hur du ska gå för att komma till nästa skylt. Det finns ca 50 olika rörelser att välja
mellan och det är en blandning av traditionella lydnadsövningar, lite freestyle och även lite
agility. Du läser skyltarna och får hunden att göra det som står på skylten, förhoppningsvis!
Du blir helt enkelt din hunds "kartläsare".

Exempel på skyltar och koner.

Banläggaren bestämmer vilka skyltar som ska användas. Man går banan i sin egen takt. Ett
lugnt men bestämt tempo är att föredra. På tävling används 10 –20 skyltar beroende på vilken
klass man tävlar i.

Först går man banan utan hundar.

Det som gör rallylydnaden till en annorlunda tävlingsgren är att man främst fokuserar på
glädje och samarbete mellan hund och förare. Precisionen kommer i andra hand. Man får med
ord och kroppsspråk stötta och hjälpa hunden så pass mycket så även en ganska otränad hund
kan ta sig runt banan på ett bra sätt.
Själva tanken med rallylydnad är att du och din hund ska utstråla glädje och visa att ni kan
samarbeta.

Annika testar banan vid ISF-träffen.
Rallylydnad passar alla människor, ung som gammal. Alla tränar eller tävlar efter sin
förmåga, och sin hunds kunskaper. Huvudsaken att man har roligt!

Lasse och Kalle tränar på Nyköpings brukshundsklubb.

Inger och James tränar slalom i Nyköping.

Finns intresse att själv få prova-på kan vi kanske ordna någon träff. ISF Östergötland har
tidigare haft ett sådant tillfälle då Lena Hugestam från Team Tazz i Linköping kom och
pratade och visade oss rallylydnad. Titta gärna in på Team Tazz hemsida www.teamtazz.se.
Vill någon ha mera information går det bra att ringa Ann-Catrin Stahre 070-6714901 eller
0155-71438.
Inger o Lasse Bååv
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