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Rallylydighed i Jagtforeningen! 
Tekst: Paul Lysholdt Rasmussen. Fotos: Camilla Johannessen 

 
Det danske landshold i lydighed i DKK-regi 
er i international topklasse og har i år delta-
get i VM Bratislava 8.-11. oktober og NM i 
Lilleström den 28.-29. november. 
 
Deltagerne skal betale stort set alle omkost-
ninger selv, og jeg havde derfor i år igangsat 
en støtteindsamling, som resulterede i i alt 
26.500 kr. til holdet. 
 
Ét af initiativerne var en officiel rallylydig-
hedsprøve den 25. oktober. Jeg kontaktede 
Ove, fandt ud af at arealet ved klubhuset var 
ledigt på dagen, og så var det en aftale � 
 

Hvad er rallylydighed vil nogen måske spør-
ge om? 
 
Rally lydighed er en relativt ny disciplin i 
DKK, de første officielle prøver blev afholdt 
så sent som den 26. maj 2006, men nu er det 
en meget udbredt og meget populær konkur-
renceform, og det med god grund: Det er 
sjovt at træne, det kræver god kontakt mel-
lem hund og fører, og man må bruge ”alle” 
midler for at skabe den kontakt. Man kan gå 
til prøver for sjov (for at bestå) og man kan 
gå til prøver for alvor (bestå med flest muli-
ge points). 

 

 
Banegennemgang 

 
I rally lydighed skal hund og fører gennem-
føre en bane med 10-20 øvelser i en bestemt 
rækkefølge og efter nogle fastlagte regler. 
Hver øvelse er angivet med et skilt, der i 
tegning og ord beskriver øvelsen. Mange af 
øvelserne er velkendte fra almindelig lydig-
hed, men der er også en del andre øvelser. 
Og først og fremmest er bedømmelsen mere 
fleksibel end ved almindelige lydighedsprø-
ver. 
 

Af de officielle regler fremgår bl.a.: 
 

• ”Der bliver lagt vægt på samarbejdet mel-
lem hund og fører både under de enkelte 
øvelser og på vejen mellem øvelserne, 
men der kræves ikke en perfekt ”plads” 
position.”  

• ”Den ubegrænsede kommunikation fra fø-
reren til hunden skal fremmes og ikke 
straffes. Det er tilladt føreren at tale, rose, 
opmuntre, klappe i hænder eller på låret 
og bruge ethvert verbalt udtryk til op-
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muntring, hvis der ikke tydeligt er angivet 
andet i disse regler. Flere kommandoer 
og/eller tavsesignaler hvor den ene eller 
begge arme bruges er tilladt. På intet tids-
punkt behøver førerens arme at holdes i 
nogen særlig position.”  

 
En bane gennemføres typisk på 2-3 minutter, 
dvs. ganske kort tid i forhold til en alminde-

lig lydighedsprøve. Det betyder, at det nor-
malt vil være nemmere for hund og fører at 
bevare koncentrationen gennem den fulde 
bane. 
 
I modsætning til de ”almindelig” lydigheds-
prøver ser man mange forskellige racer i ral-
lylydighed.

 

 

Catja med sin skønne Rhodesian Ridgeback Zazu 
 
Arrangementet den 25. oktober blev en bra-
gende succes, både sportsligt og pga. arealet 
og klubhuset. 
 

Sportsligt var der en masse flotte resultater. 
Der var i alt 59 deltagere i fire klasser: be-
gynder, øvede, ekspert og champion. I alle 
klasse starter deltagerne med 100 point, og 
der tælles ned for fejl. Der var ikke desto 
mindre 8 hunde der fik 100 points, 5 med 99 
og 5 med 98. Et ualmindeligt højt niveau. På 
dagen blev kåret to ny danske rallylydig-
hedschampions. 
 

Græsarealet ud for terrassen har den perfekt 
størrelse til en rallybane. Det regnede lidt i 

løbet af dagen, og så var det rigtigt populært 
at stå i havestuen og se på.  
 

 

I ly for regnen 
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Præmiepodiet var en ny oplevelse for delta-
gerne, og lige det rigtige sted til fotos af de 

vindende hunde.  
 

 

 
Glade vindere fra ekspertklasse, inkl. to nykårede rallylydighedschampions 

 
Og frokosten med hjemmelavede frikadeller 
og flødekartofler et stort hit! 
 

Det er bare et perfekt sted at holde sådan en 
prøve! 
 

 

Hyggesnak foran klubhuset 
 

Har du lyst til at høre nærmere om rallyly-
dighed? Så kontakt Paul på telefon 21 29 08 
86.


