Förslag
på nya moment i rallylydnad 2022
Namn

Beskrivning

Klass

UG rallylydnadskommentar

Sitt, förare framför hund,
vänster ingång

Ekipaget gör halt och
hunden sätter sig. Föraren
ställer sig framför hunden
och dirigerar in den till sin
vänstra sida.

N

Ett riktningsändringsmoment.
Förberedande för
sidostegsmomenten i
championklass.

Sitt, förare framför hund,
höger ingång

Ekipaget gör halt och
hunden sätter sig. Föraren
ställer sig framför hunden
och dirigerar den runt sig
med start åt höger.

N

Samma som ovan fast med
annan ingång.

225° höger runt/loop

En sned riktningsändring.

N

Ett bra moment som gör
banbyggandet enklare.

225° vänster runt/loop

En sned riktningsändring

N

Samma som ovan fast åt andra
hållet.

Helt varv runt förare under
gång

Under gång går hunden ett
varv runt föraren med
början framför medan
föraren fortsätter framåt.

N

Detta moment anser vi ska
ersätta skylt 132. Utförandet
blir lättare att förstå.

Stå

Ekipaget gör halt och
hunden står.

N

Förberedande för moment
med stå/ställande.
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Två steg bakåt

Under gång backar
ekipaget tillsammans
minst två steg.

F

Förberedande för
backamoment i de högre
klasserna.

Helt om, hund bakom x 2

Föraren vänder helt om
mot hunden medan
hunden passerar bakom
förarens rygg. Ekipaget går
2-3 steg och därefter
vänder föraren på nytt helt
om mot hunden medan
hunden passerar bakom
förarens rygg.

F

"Dubbeltysk" som utförs snett
framför skylten. Alltså ingen
riktningsändring.

Sitt, lämna, kalla in

Ekipaget gör halt, hunden
sitter. Föraren går minst
två steg framåt och kallar
sen in hunden under gång.

F

Förberedande för moment
307.

Skicka över 2 hinder

Hunden skickas över två
A
hinder med minst tre
meters avstånd. Hindren
kan antingen stå på rad
eller i 90° vinkel. Hunden
skickas tidigast bredvid
skylten som står två meter
före det första hindret.
Föraren fortsätter
samtidigt framåt i banans
färdriktning.

Räknas som ett
hindermoment. Viktigt att
antalet hindermoment regleras
uppåt i varje klass för att
undvika "agilitybanor".
Möjligen ska momentet enbart
användas med hindren
stående i vinkel.

Sitt eller ligg i 8:ans
frestelser

Som 8:ans frestelser fast
föraren stannar i mitten
och sätter eller lägger
hunden. Föraren passerar
därefter mitten en andra
gång medan hunden
sitter/ligger kvar. När
föraren passerar mitten
den tredje gången ska
hunden återgå till förarens
sida och följa med ut.

A

Ett stadgemoment. Domaren
bestämmer vilken position
som ska gälla.

Sitt, hopp, sitt

Föraren och hunden
stannar framför hindret
och hunden sätter sig.
Föraren skickar hunden
över hindret och fortsätter
själv vid sidan av hindret.
Direkt efter språnget kallas
hunden in till förarens
sida. Ekipaget gör halt och
hunden sätter sig. Därefter
fortsätter ekipaget framåt.

A

Ersätter moment 310, som
flyttas till fortsättningsklass.

Sitt, 2 sidosteg höger, sitt

Ekipaget gör halt och
A
hunden sätter sig. Ekipaget
går tillsammans två steg åt
höger varefter hunden
sätter sig vid förarens sida.

Sitt, 2 sidosteg vänster, sitt

Ekipaget gör halt och
A
hunden sätter sig. Ekipaget
går tillsammans två steg åt
vänster varefter hunden
sätter sig vid förarens sida.

Fem steg bakåt

Förare och hund backar
tillsammans minst 5 steg.

M

Framåtsändande mot ruta,
ligg

Föraren stannar samtidigt
som hunden sänds framåt
till en markerad ruta 3 - 5
meter framåt i banans
riktning. Hunden dirigeras
att lägga sig i rutan och
därefter går föraren fram
till hunden som dirigeras
in till förarens sida (samma
som vid sändandet) på
valfritt sätt. Därefter
fortsätter ekipaget framåt.

M

Markeras med elrör eller
liknande, ej med koner, och
har fasta mått och placeras i
riktning framåt.
Utskottsgruppen är inte enig
kring detta moment.
Majoriteten tycker att det är
för likt ett lydnadsmoment.

Sitt, 3 sidosteg höger, sitt

Ekipaget gör halt och
M
hunden sätter sig. Ekipaget
går tillsammans 3 steg åt
höger varefter hunden
sätter sig vid förarens sida.

En utveckling av tidigare
sidostegsmoment.

Sitt, 3 sidosteg vänster, sitt

Ekipaget gör halt och
M
hunden sätter sig. Ekipaget
går tillsammans 3 steg åt
vänster varefter hunden
sätter sig vid förarens sida.

Se ovan.

Stå, sitt eller ligg i 8:ans
frestelser

Som 8:ans frestelser fast
M
föraren stannar i mitten
och ställer, sätter eller
lägger hunden. Föraren
passerar därefter mitten
en andra gång medan
hunden sitter/ligger kvar.
När föraren passerar
mitten den tredje gången
ska hunden återgå till
förarens sida och följa med
ut.

Ett stadgemoment som i
mästarklassen utökas med
möjligheten att ställa hunden.
Domaren bestämmer vilken
position som ska gälla.

Tre steg bakåt, stå, lämna,
kalla in

Under gång backar
ekipaget tillsammans
minst tre steg. Därefter
stannar ekipaget och
hunden lämnas i stående
position medan föraren
går framåt i banans
riktning. När föraren gått
3-5 meter kallas hunden in
till förarens sida medan
föraren fortsätter framåt.

C

Sitt, backa 1 steg sitt,
backa två steg sitt

Ekipaget gör halt och
C
hunden sätter sig. Ekipaget
backar tillsammans ett
steg och gör halt. Hunden
sätter sig. Därefter backar
ekipaget tillsammans två
steg och gör halt. Hunden
sätter sig. Sedan fortsätter
ekipaget framåt.

Stå framför, backa tre
meter

Under gång dirigeras
hunden in framför föraren
och står med nosen mot
föraren. Hunden ska
därefter backa tre meter
varefter föraren uppmanar
den att stanna. Detta ska
ske utan att föraren
förflyttar sig. Föraren går
därefter fram till hunden
som dirigeras in till
förarens vänstra sida på
valfritt sätt.

C

Som 407 fast här ska hunden
backa betydligt längre.
Avståndet ska markeras.

Framåtsändande till kon
med föremål

Ekipaget gör halt och
hunden står. Föraren tar
fram ett valfritt föremål
som antingen ges till
hunden eller droppas på
marken. Därefter sänds
hunden framåt till en kon
(2-5 meter framåt i banans
riktning) där den stannar
inom en halvmeter från
konen. Föraren går
därefter fram till hunden,
tar föremålet och dirigerar
sen in hunden till sin sida
på valfritt sätt.

C

En sammanslagning och
utveckling av två moment;
framåtsändande till kon och
bärande av föremål.

Tre steg bakåt, 90° höger,
två steg bakåt

Under gång backar
ekipaget tillsammans
minst tre steg, vrider 90°
åt höger och backar
ytterligare minst två steg.
Därefter fortsätter
ekipaget framåt.

C

En utveckling av
backamomenten och samtidigt
en riktningsändring.

Tre steg bakåt, 90°
vänster, två steg bakåt

Under gång backar
ekipaget tillsammans
minst tre steg, vrider 90°
åt vänster och backar
ytterligare minst två steg.
Därefter fortsätter
ekipaget framåt.

C

Se ovan.

Sitt, backa 1 steg stå,
backa två steg sitt, backa
tre steg ligg

Föraren stannar och
hunden sätter sig vid
förarens sida. Ekipaget går
ett steg bakåt, föraren
stannar och hunden står
vid förarens sida. Ekipaget
går två steg bakåt, föraren
stannar och hunden sitter
vid förarens sida. Ekipaget
går tre steg bakåt, föraren
stannar och hunden lägger
sig vid förarens sida.

C

Utförs som moment 220 fast
baklänges.

Därefter fortsätter
ekipaget framåt.
Ställande under gång,
lämna, fjärrdirigering sitt

Under gång uppmanar
föraren hunden att stå och
går sen framåt. Efter 3-5
meter vänder föraren sig
mot hunden och dirigerar
hunden till ett sitt.
Därefter kallas hunden in
till förarens vänstra sida
och sätter sig.

C

Utskottsgruppen är inte enig
kring detta moment. Hälften
tycker att det är för likt ett
lydnadsmoment.

Ställande under gång,
lämna, fjärrdirigering ligg

Under gång uppmanar
föraren hunden att stå och
går sen framåt. Efter 3-5
meter vänder föraren sig
mot hunden och dirigerar
hunden till ett ligg.
Därefter kallas hunden in
till förarens vänstra sida
och sätter sig.

C

Samma som ovan men med ett
"ligg" som dirigeringsmoment.
Utskottsgruppen är inte enig
kring detta moment. Hälften
tycker att det är för likt ett
lydnadsmoment.

Ställande under gång, kalla
in

Under gång uppmanas
hunden att stå och föraren
går sen själv framåt i
banans riktning. När
föraren gått 3 - 5 meter
(avståndet ska markeras)
kallas hunden in till
förarens sida (samma som
vid lämnandet). När
hunden kommit in till
förarens sida fortsätter
ekipaget i det tempo som
gällde före momentet.

C

Kanske ska avståndet ökas
ytterligare?

Sitt, förare framför hund, 2
sidosteg höger med stå
och ligg

Ekipaget gör halt och
hunden sätter sig. Föraren
ställer sig framför hunden
och därefter går ekipaget
tillsammans (nos mot
näsa) ett steg åt höger och
stannar. Hunden förblir
stående. Ekipaget går
sedan ytterligare ett steg
åt höger och stannar.
Hunden lägger sig.
Därefter dirigerar föraren
in hunden till sin vänstra
sida och fortsätter framåt.

C

En utveckling av moment som
finns i lägre klass. Ett
riktningsändringsmoment.

Sitt, förare framför hund, 2
sidosteg vänster med stå
och ligg,

Ekipaget gör halt och
hunden sätter sig. Föraren
ställer sig framför hunden
och därefter går ekipaget
tillsammans (nos mot
näsa) ett steg åt vänster
och stannar. Hunden
förblir stående. Ekipaget
går sedan ytterligare ett
steg åt vänster och
stannar. Hunden lägger
sig. Därefter dirigerar
föraren in hunden till sin
vänstra sida och fortsätter
framåt.

C

Se ovan.

