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Vi styrker vore værdier FÆLLESKAB, ÅBENHED og KVALITET, under mottoet AKTIV HUND I DcH 

 

 

Til:   

Landsforeningen, Kredsene og lokalforeningerne     den 21. februar 2021 

 

 

Rally udvalget ser frem til 2021 og håber at covid-19 snart er under kontrol, så vi alle 

kan mødes på banerne igen.  

 

Hund gør sig ren på banen 

Det koster en ”ikke bestået” hvis hunden gør sig ren inden for banebåndet. Dette gæl-

der også både før og efter selve banens gennemgang. 

 

Berøring af spring 

Der er foretaget en ændring i pointvejledningen, hvilket betyder at det fremadrettet 

kun koster -1 point hvis hunden rører springet.  

Nedrivning af koster -10 point (ikke korrekt udført øvelse). 

Hvis hundefører berører springet koster det  -3 point (mindre førerfejl). 

 

Træning på banen 

Det er ikke tilladt at træne på banen under gennemløbet. Tydelig træning på banen 

koster en ”ikke bestået”. 

Et eksempel kunne være: En hundefører der i forbindelse med at man laver en øvelse 

om, dækker hunden af i længere tid. Dette er træning på banen, og vil koste ”ikke be-

stået” 

Det er fortsat tilladt at lave en enkelt, meget kort øvelse i forbindelse med klargøring 

af teamet inden gennemløbet. 
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Berøring af hund på banen 

Det ses som en større førerfejl (-10), hvis hundeføreren rører ved hunden, inden be-

lønningsområdet, da bedømmelsen af ekvipagen sker fra de træder ind over båndet til 

de forlader banen igen.  

Det er tilladt at løbe og rose sin hund på vej over i belønningsfeltet efter passering af 

mål skiltet uden at berøre denne. 

En kort berøring ved start skiltet er fortsat ok (undtagelsen til ovenstående). 

 

 

 

 


