
Rallylydnad nybörjare 
 
Du är välkommen på kursen Rallylydnad Nybörjare 
 
Kurstid:  Tisdagar 18.00-19.30   3/3  10/3  17/3  24/3  31/3  7/4  14/4  21/4 
Om något kurstillfälle ställs in meddelas ersättningstillfälle senare. 
  
Plats:  Helsingborg Brukshundklubb (ev. annan plats första gångerna) 
  
Instruktör:  Michaela Deller     hjälpis  Alexandra Toll 
  
Innehåll: Grunden i rallylydnad är glädje och samarbete. Träningen syftar till att stärka 
kommunikationen mellan hund och hundförare och tillsammans ska de ta sig genom en 
bana som är byggd av skyltar med olika moment som ekipaget ska genomföra. 

I nybörjarklass är hunden kopplad vilket gör rallylydnad till en utmärkt gren att börja tävla i. 
Föraren får dessutom prata, uppmuntra och berömma hunden hela tiden, och även visa med 
händerna. Många som börjar med rallylydnad upplever att de får bättre kontakt med sin 
hund även till vardags och att hundarna verkligen gillar den positiva känslan som 
genomsyrar rallylydnaden, både på träning och ev. tävling. 

Namnet rallylydnad syftar inte på att det ska gå fort utan är en fingervisning om att föraren är 
”kartläsare” o hunden är den som ”kör” enligt förarens anvisningar. 

Grundkunskaper: Rent praktiskt är det är bra om hunden kan sätta sig, ställa sig o lägga 
sig på kommando. Glöm inte att man får använda både röst och gester när man 
kommunicerar med sin hund i rally. 

Kursavgift och medlemskap 
Kursen kostar 1.265:-, och för dig som inte är medlem i Helsingborg Brukshundklubb 
tillkommer en medlemsavgift på 730:- för 12 månader, är du medlem i en annan 
Brukshundklubb alternativt rasklubb inom SBK är klubbavgiften 330:-., familjemedlem 
betalar 100:-. För mer info om vilka rasklubbar som är aktuella för betalning av endast 
klubbavgift se vår hemsida www.hbgbk.com under fliken "bli medlem". 
  
Betalningsvillkor 
Du betalar till klubbens bg 264-8095, din betalning ska vara klubben tillhanda senast den 24 
februari. Vi skickar inte ut en faktura. Din kursplats är inte bekräftad förrän din 
betalning kommit in, om du inte vill behålla din kursplats så var vänlig att meddela 
detta snarast, vi har ofta reserver. I din anmälan fick du ett unikt ordernummer (#XXX) 
detta nummer är det viktigt att du anger på din betalning -det underlättar för vår 
kursadministration. 
Eftersom kursen gäller rallylydnad ber vi Er lägga till RA framför ordernummret, detta 
för att underlätta vårt administrativa arbete.  

http://www.hbgbk.com/


Vid frågor eller förhinder når ni mig på: 
Michaela:  michaelas.moln@gmail.com  
 


