
Kort om regelverksgruppas arbeid:

Regelverksgruppa har nøye gjennomgått alle klubbers innspill innledningsvis og deretter alle
høringsutkast, og behandla alle enkeltvis. Vi har vurdert mange ulike løsninger for alle
avgjørelser vi har tatt, og landa på de løsninger og kompromisser vi har funnet mest
formålstjenlig. Flere av RVG sine avgjørelser har ikke gått gjennom under behandling hos
NKK, og vi har da måttet endre på disse.

Bruk av halsbånd fra klasse 2:

Dette er nå mulig (frivillig). Vi anser dette som til fordel for en del hundeførere som ønsker å
lett kunne få tak i hunden sin.

Halsbåndet skal følge de krav som er nedfelt i regelverket. Dette fordi bruk av halsbånd i
kombinasjon med hinderøvelser utgjør en viss sikkerhetsrisiko (for hekting/kvelding).
Inspirasjon for lovlig halsbånd ble henta fra andre lands regelverk.

Konkurranser på tvers av land:

Det var ikke ønskelig med detaljerte regler her fra NKKs side. RVG har vært i kontakt med
NRL. Dette for å få hjelp til å avklare hvilken instans som skal avgjøre om klasser i andre
land tilsvarer norske klasser.

Begrunnelse for tilgjengelighetstest:

Et svært stort antall klubber meldte i forbindelse med første runde med innspill til
regelverksrevisjonen inn at nåværende øvelse 311 + 312 (berøringsøvelsen) var ønska
fjerna. Denne øvelsen har fulgt rallyen fra start, men har vært lite brukt de seinere år, da den
var ulovlig å bruke under Covid-pandemien. Det var økende misnøye med øvelsen før dette.
Mange klubber understreka i sine første innsendinger at de fant det urimelig at en hund
skulle berøres av en fremmed mens eieren sto på avstand.

Vi i RVG ønska likevel ikke å ta all form for tilgjengelighetssjekk ut av prøveformen. Vi fant
det rimelig at en hund som premieres i høyeste klasse skal være tilgjengelig for mennesker.
Hunden blir håndtert i LP og på utstilling. I agility blir hunden målt. I bruks må hundene fra
klasse C ha kjent mentalstatus, som starter med tilgjengelighet.

RVG ønsket opprinnelig en måling av hundene. Her ville håndtering blitt slått sammen med
en sikker plassering i høydeklasse.

Under behandling i NKK ble RVG bedt om å fjerne måling, og komme med et alternativt
forslag. RVG utarbeidet da forslaget som nå står i regelverket om tilgjengelighet, basert på
innspill fra første runde.



Vi i RVG mener vi har lagt til rette for en tilgjengelighetstest der det åpnes for flere
valgmuligheter, og en myk tilnærming til håndteringssituasjonen, der eier har
påvirkningsmulighet. Man har også mulighet for å belønne hunden kjapt før man så går inn i
ringen og starter, for å få en god opplevelse. Tilgjengelighetstesten er gjort vesentlig enklere
enn den opprinnelige berøringsøvelsen. Dette er i tråd med den kritikk tidligere øvelse møtte
gjennom innspill fra klubbene om at det var urimelig med berøring på avstand. I motsetning
til tidligere vil hunden kun utsettes for dette ved én anledning (så fremt den består). I det
opprinnelige utkastet var det lagt inn måling av hund utført av dommer, som ville innebåret
en vesentlig mer omfattende håndteringssituasjon.

Det er beskrevet i regelverket hvordan tilgjenglighetstesten skal utføres. Hunden skal ikke
presses eller tvinges, eller vise aggressivitet. En glad/pågående hund er greit.

Det vil kun godkjennes tilgjengelighetstest gjennomført i rallylydighet.

Gjennomføring av tilgjenglighetstest for elite

Hunder som allerede konkurrerer i elite utfører samme type test som klasse 3. Dette gjøres
ved første anledning. Arrangør må ta høyde for dette i tidsskjemaet sitt en periode fremover.

Om noen feil vi har oppdaga i dokumentet

Det er oppdaga noen følgefeil i dokumentet. Dette gjelder hinderhøyder, der feilen ligger i
kapittel 11 (utstyrslista). Korrekte høyder er oppgitt i kapittel 5.4.

Det er oppgitt feil sum for trekket for KH i kapittel 6.6. Korrekt sum er oppgitt i kapittel 6.10
(poengtrekk) og på kritikkskjemaet. Det jobbes for å rette opp dette i dokumentet.


