Regelverk for rekruttklassen
i Rallylydighet

Hva er rekruttklassen?
• Rekruttklassen er en uoffisiell prøve i rallylydighet.
•

Alle klasse 1 regler må følges.

•

Det er tillatt med godbit ved noen skilt etter at øvelsen/skiltet er
gjennomført (se godbitregler)

• Det er opp til arrangør om det skal være rekruttklasse.
• En hund kan ikke være påmeldt rekrutt og klasse 1, 2, 3 eller elite
på samme stevnet. (selv ikke med forskjellig fører)
• En hund som har startet i klasse 1, 2 , 3 eller elite kan ikke gå
tilbake til rekruttklassen. Har det skjedd spesielle hendelser som
gjør at fører likevel ønsker å starte i rekruttklasse så kan det søkes
arrangør om dette.

For å melde seg på i rekruttklassen
Hunden må være vaksinert og frisk for å melde seg på .
Vaksinasjonsbok må være med på stevnet.
Hunden må være fylt 9 månder.

Godbitregler
Når har man lov å gi godbit:
• Fører har lov å gi hunden godbit ved skilt som har stopptegn.
• Fører velger selv å gi godbit eller ikke ved skilter med stopptegn
(det er ikke påbud om å gi godbit)
• Dersom fører velger å gi godbit, må den gis etter at ALLE moment
på skiltet er utført.
Eks. SITT-DEKK -SITT
• Fører kommer fram til skiltet og stopper.
• Hunden setter seg.
• Hunden legger seg
• Hunden setter seg opp igjen
• Godbiten kan da tas opp av lommen og gis til hunden
• Fører og hund videre til neste skilt

Hvordan oppevarer man godbiten under prøven?
• Innenfor ringbåndet må godbiten oppbevares i lommen når
hunden ikke blir belønnet. Det er ikke tillatt å belønne før start av
banen, eller etter at banen er fullført. Dette medfører disk.
• Det er ikke tillatt å ha godbiten i hånden. Dette medfører disk.

Trekk ved å gi godbiten ved feil skilt eller mellom skilt?
• Gir man godbiten ved feil skilt eller mellom skilt skal dommeren
trekke 
10 poeng - høyttrekk
• Man kan ikke bruke repetisjon for å ta bort høyt trekk.

Hva skjer om hunden forlater posisjonen sin når eller før den
får godbiten?
• Hunden må være i siste moments posisjon når den får godbiten.
Forlater hunden posisjonen medfører dette disk.

For arrangør av rekruttklassen
• NRL anbefaler alle som har mulighet til det, å tilby rekruttklasse på
sine stevner.
• Dommer må informeres om det skal være rekruttklasse.
• Dommer har maks lov å dømme 80 ekvipasjer 
inklusiv 
rekrutt.
• Det er opp til arrangør å velge pris på start i rekruttklassen.
• Påmelding skjer lik annen påmelding til rallylydighetsstevner
• Om mulig / ved små stevner er påmelding på stedet er anbefalt
(hensikten med å arrangere rekruttklasser er å få flere til å starte
med rallylydighet)
• Utover dette følges vanlige manualer for rallylydighetsstevner

