
 

        DOMARPROTOKOLL RALLYLYDNAD 
 

 

Datum  Arrangör / Plats                             Startnr 

Nybörjarklass ☐ Fortsättningsklass ☐    Avancerad klass ☐ Mästarklass ☐ Mankhöjd  cm Löptik        

Förarens namn  Klubb  

Hundens reg. namn  Reg.nr / Tävl.lic   

Hundras  Domare       
 

1 POÄNG 3 POÄNG 5 POÄNG 10 POÄNG 

Förarfel (FF).  Bristande samarbete (BRIS) 
Sträckt koppel (SK) 
Snett sitt, ligg, stå eller backande > 45° (SNED) 
Hund som nosar kortvarigt på marken, banmaterial 
eller person (NOS) 
Hund eller förare som lätt vidrör banmaterial (NUDD) 
Hund som utför övningarna långsamt eller 
tveksamt (SEN) 
Moment utförs > 50 cm från skylt eller kon (HALV) 
Hund som rör sig i sin position (RÖR) 

Förarfel (FF).  Bristande samarbete (BRIS) 
Ur position > 50 cm mellan förare och  
hund (POS) 
Hund eller förare välter/trampar på en kon 
eller skylthållare (VÄLT) 
Överdriven fysisk kontakt (FYS) 
Hund orolig inom position (ORO) 
Överdrivet skällande (SKALL) 
Hund som släpper föremål innan moment är 
slut (SLÄPP) 

Förarfel (FF) 
Bristande samarbete (BRIS) 
Hund som slår i eller river 
hindret (RIV/SLÅR) 
Hund som nosar på 
frestelse i 8:an (FREST) 
Hund som nosar under 
merparten av moment eller 
sträckan mellan (NOS) 

Förarfel (FF) 
Bristande samarbete (BRIS) 
Vägran eller passage vid sidan 
av hinder (VÄGR) 
Hund som griper frestelse 
i 8:an (FREST) 
Ej korrekt utfört moment (FELÖ) 

 

Förare som medvetet rör hund 
        DISKVALIFICERAD 

Ekipaget tar inte övningarna i rätt ordning 

Förare som ger godis eller har godis/leksak 

synligt på banan 

Hund som uträttar naturbehov på banan 

Hund ur kontroll mer än halva banan 

Ekipage som ej genomför övning eller passerar 

skylt utan att utföra moment 

Förare som inte bär med sig kopplet Hund som lämnar banan med alla fyra tassarna Ekipaget lämnar banan innan målskylten 

Förare som meddelar att de bryter Hund eller förare som beträder banan utan tillstånd Ekipage som avbryts av domaren  
 

Moment 1 POÄNG 3 POÄNG 5 POÄNG 10 POÄNG D  
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4      4 

5      5 
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7      7 

8      8 

9      9 
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12      12 
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15      15 

16      16 

17      17 

18      18 

19      19 

20      20 

M      M 

Avdrag =       
Helhetsintryck och kommentarer: 

 
 
 
 
 

 

Max poäng 100 Diskvalificerad  Kvalificerande NKL          70 poäng   Placering 

Avdrag för momenten - Oacceptabelt beteende  Kvalificerande FKL          75 poäng    

Avdrag för helheten - Avbruten av domaren   Kvalificerande AKL          80 poäng    

Totalpoäng = 
 (se punkt 24 i reglerna) 

 
 Kvalificerande/cert MKL   90 poäng   

 


