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Rally Lydighed 
 
Kredspoint 
 
Der gives henholdsvis 6-4-2-1-1-1 point til de seks bedste i åben klasse.  
Der stilles ikke yderligere pointkrav/resultatkrav for at erhverve kredspoint. 
Ved pointlighed er det tiden der er afgørende. 
 
Kredsmester 
 
Kredsmester i Rally Lydighed bliver den hundefører, der: 
 
(1) Har 3 gennemløb inden for Kreds 1 
 
(2) Opnår færrest fejl i 3 gennemløb inden for Kreds 1  
 
(3) Er der pointlighed, vinder den hundefører med flest kredspoint. 
 
(4) Er der også lighed her, skal der arrangeres nyt gennemløb. Kredsens konkurrenceansvarlige 

sørger for, at de hundeførere, der kan være tale om, er til stede ved den konkurrence, hvor 
afgørelsen skal træffes. 

 
(5) Er der stadig ingen afgørelse, skal det herefter afgøres ved lodtrækning. 
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Hundeførermærker 
 
 
Bronzemærke: 20 point. Oprykning ikke påkrævet. 
Sølvmærke: 50 point, dog skal der være oprykning til mindst øvede klasse.  
Guldmærke: 90 point, dog skal der være oprykning til mindst ekspert klasse. 
Elitemærke: 150 point, dog skal der være oprykning til mindst champion klasse. 
 
Point opnået efter 1. januar 2012 er gældende. 
 
Begyndere 70 – 79 point = 2 mærkepoint 
 80 – 89 point = 3 mærkepoint 
 90 – 95 point = 4 mærkepoint 
 96 – 100 point = 5 mærkepoint 
    
Øvede 70 – 79 point = 4 mærkepoint 
 80 – 89 point = 5 mærkepoint 
 90 – 95 point = 6 mærkepoint 
 96 – 100 point = 7 mærkepoint 
    
Ekspert 70 – 79 poimt = 6  mærkepoint 
 80 – 89 point = 7 mærkepoint 
 90 – 95 point = 8 mærkepoint 
 96 – 100 point = 9 mærkepoint 
    
Champion 70 – 79 point = 9 mærkepoint 
 80 – 89 point = 10 mærkepoint 
 90 – 95 point = 11 mærkepoint 
 96 – 100 point = 12 mærkepoint 
    
Åben 70 – 79 point = 7 mærkepoint 
 80 – 89 point = 8 mærkepoint 
 90 – 95 point = 9 mærkepoint 
 96 – 100 point = 10 mærkepoint 
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Oprykning 
 
Oprykning til næste klasse skal ske, når teamet har opnået oprykningspoint ved 3 stævner 
under mindst 2 forskellige dommere. Mindst 2 af stævnerne skal være kreds-, 
landsstævner eller DKK prøve. 
Begynderklassen skal bestås 3 gange med mindst 70 point eller 1 gang med 100 point for 
oprykning til øvede klassen og teamet må ikke længere konkurrere i begynderklassen. 
Øvedeklassen skal bestås 3 gange med mindst 80 point eller 1 gang med 100 point for 
oprykning til ekspert klassen og teamet må ikke længere konkurrere i øvede klassen. 
Ekspertklassen skal bestås 3 gange med mindst 95 point eller 1 gang med 100 point for 
oprykning til championklassen og teamet må ikke længere konkurrere i Ekspert klassen. 
 
Testkrav 
 
Der kræves ingen test, men lokalforeningen er ansvarlig for, at hundeføreren er egnet til konkurrence. 
 
Løbske tæver: 
Det er tilladt løbske tæver, at deltage i alle officielle Rally Lydighedsstævner i DcH. 
Det skal meldes i god tid at man har en løbsk tæve - dog senest ved ankomst på stævnedagen.  
Man skal starte sidst i klassen/sidst på dagen - uanset øvrig startrækkefølge,  
Der skal være et specielt sted hvor de løbske tæver må opholde sig. 
Samt et specielt sted hvor de skal luftes.  
Overtrædes disse forhold, kan hunden idømmes en ikke bestået. (IB) 
 
Fremmede hunde til DcH stævner: 
Hundeførere der ikke har en DcH startbog, kan deltage i DcH´s Rally Lydighedsstævner på føl-
gende betingelser:  

• Hunde der har en DKK startbog, starter i den klasse de hører under i DKK. 
• Hunden kan ikke opnå DM udtagelse til DcH´s DM. 
 

Det er op til den enkle lokalforening, at bestemme om ikke DcH hunde skal inviteres med til Rally 
Lydighedsstævne. 
 
 
 


