
I början på mars så träffades vi ett gäng 
glada, både erfarna och nybörjare, för 
att få chansen med instruktör träna ral-
lylydnad med våra röda yrväder.

Jag och Trine begav oss ut i morgonsolen 
och styrde kosan mot Upplands Väsby 
för att mötas av ett vidunder till inom-
hushall. Alltså det var så att man var 
tvungen att stanna upp i dörrhålet och 
nypa sig i armen. Det är enorma hal-
lar med allt vad man kan tänkas önska 
sig för att träna med sina hundar. Det 
finns hinder för agility, skyltar för ral-
lylydnad, tunga sandsäckar som vi inte 
kunde lista ut vad de skulle användas 
till, burar för hundvila och så vidare.

Vid tiotiden hade ungefär 5-6 familjer 
med sina settrar dykt upp och även de 
två instruktörer som vigt sin förmiddag 
åt oss. Vi hade en liten samling där in-

struktörerna gick igenom vad rallylyd-
nad är och de byggde även en lättare 
bana där vi blev visade vad varje skylt 
betyder och hur det momentet ska ut-
föras. När genomgången var klar så fick 
vi gå lös på skyltarna och träna själva. 
För en del så var det ett ypperligt tillfälle 
att få hjälp med att gå vidare med en 
viss skylt/moment som de sedan tidig-
are fastnat i och få tips på hur man kan 
träna för att det ska bli rätt. För mig själv 
så var det ett jättebra tillfälle att få träna 
på vissa skyltar som vi har stött på innan 
och få inspiration till att nöta på mer.

Min lilla Trine kan man inte hålla på 
och träna med några längre stunder, 
hon tappar fokus och tittar mest på an-
nat till slut och då är det bara att ge sig. 
När den stunden kom så fick vi beundra 
alla andra duktiga ekipage som tränade 
på.

När de allra flesta kände sig nöjda fick 
vi även en uppvisning i lite olika mo-
ment från vanlig lydnad (elit, om jag 
inte missminner mig). Bland annat där 
man sänder in sin hund i en ruta. Sånt 
känns för mig väldigt avlägset, med en 
fladdrig setter :), men man blir alltid 
lika imponerad över vad våra fyrfota 
vänner gör för oss! Undrar om det finns 
nån statistik på hur mycket av mamma 
scans köttbullar som säljs till tränande 
hundägare :).

När vi var färdiga så rastades hundarna 
av och sattes i bilarna och vi mattar, 
hussar, lillmattar och lillhussar gick till 
kaféet för att avrunda dagen över en 
lunch/fika. Jag tror jag talar för alla när 
jag säger att det var en riktigt rolig dag 
och upplevelse. Tack alla inblandade! 
Fram för mer sådana initiativ!

Vid pennan Kim, vid fötterna Trine

 

Setterträff med rallylydnad
Text: Kim Grabbe Foto: Bea Lind

OM RALLYLYDNAD 
Rallylydnad är en av Svenska Bruks-
hundklubbens tävlingsgrenar. Genom 
glädje, kommunikation och samarbete 
ska hund och förare ta sig igenom en 
rallylydnadsbana.

Genom glädje, kommunikation och sa-
marbete ska hund och förare ta sig ig-
enom en rallylydnadsbana. Rally i nam-
net betyder inte att det ska gå fort 

utan att hunden “kör” en bana enligt 
“kartläsarens”, förarens, anvisningar. 
Anvisningarna finns på skyltar med ca 
3-5 meters avstånd som både visar vä-
gen och vad som ska genomföras.

De 12-20 momenten är ofta delar ur 
traditionell lydnad. I högre klasser 
förekommer även andra moment som 
till exempel att snurra vid sidan. Banor-
na ser olika ut varje gång.

I nybörjarklassen är hunden kopplad 
hela tiden, vilket gör detta till en bra 
gren att börja tävla i. I högre tävlingsk-
lasser ska hunden vara okopplad genom 
hela banan samtidigt som det blir sam-
mansatta moment. I stort sett ska alla 
moment kunna genomföras på båda 
sidorna om föraren.

Läs mer på: http://www.brukshundklubben.se/

tavling-utstallning/tavlingsgrenar/rallylydnad/


