Regelverk for rekruttklassen
i rallylydighet
Gyldig fra 26.07.18

Rekruttklassen
Rekruttklassen i rallylydighet er en uoffisiell, valgfri prøve. Formålet med rekruttklassen er å
rekruttere flere utøvere til rallylydighetssporten. Hundeklubber som samarbeider med NKK
kan arrangere rekruttklasse i forbindelse med stevne, klubbmesterskap, kurs, eller
rekruttklasse alene.
Det er det offisielle rallylydighetsregelverkets bestemmelser for klasse 1 som følges, med
noen unntak:






Rekruttklassen tillater belønning med godbit (se «Godbitregler» for forklaring).
En hund kan ikke være påmeldt rekrutt og klasse 1, 2, 3 eller elite på samme stevnet,
selv ikke med forskjellige førere.
Rekruttklasse kan dømmes av godkjent rallylydighetsdommer, eller av en godkjent
NRL instruktør.
Antall skilt i banen kan være fra 10-20 inkludert Start og Mål. Rekrutt kan ha kortere
bane enn klasse 1, og skal da ha egen briefing.
Dommer kan velge å gjennomgå banen med deltakerne før briefing starter.

Godbitregler
Det er skilt med stopptegn som er «godbitskiltene». Fører
skal oppbevare godbitene i lomma inne i ringen, og ta opp
én godbit og gi til hunden når hunden skal belønnes.
Hunden kan belønnes flere ganger i løpet av en bane, men
for å kunne belønne uten å få trekk for det, må disse
reglene følges:




STOPP

Alle momentene på skiltet må være ferdig utført før
fører kan gi godbit.
Hunden skal være i skiltets siste moment når godbiten gis.
Det siste momentet skal være stasjonært, altså at hunden er i sitt eller dekk.

Dersom hunden belønnes utover dette, dømmes det HT, «høyt trekk», som er 10 poeng trekk.
Dette gjelder fra ekvipasjen kommer inn i ringen til de går ut igjen, og da også ved belønning
på feil moment i skiltet, ved feil skilt eller mellom skilt, før Start/etter Mål. Repetisjon for å få
bort HT er ikke mulig.
Det er HT dersom hunden går ut av skiltets siste moment før godbiten er servert.
Det er disk dersom fører har godbiten i hånda innenfor ringbåndet bortsett fra akkurat når
hunden skal belønnes, da det regnes som lokking.
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Eksempel på rett bruk av godbit uten å få trekk:
Skiltet 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 lomma og gis til den sittende hunden.
Fører og hund går videre til neste skilt når hunden er ferdig med å spise godbiten.

Påmelding
Påmelding til rekruttklassen gjøres rett til arrangør, som oftest på mail. På noen stevner er det
mulighet for å melde seg på stedet. Dette opplyses om av arrangør i annonsen.
En hund som har startet offisielt i rallylydighet har i utgangspunktet ingen anledning til å gå
tilbake til rekruttklassen. Har det skjedd helt spesielle hendelser som gjør at fører likevel
ønsker å starte i rekruttklassen, så kan det søkes arrangør om dette i forkant. Se ellers
kulepunkt 2 under «Rekruttklassen».
For mer informasjon om deltakerberettigelse, se NKKs kapittel 1 Fellesbestemmelser i det
offisielle regelverket.

For arrangør
Norsk rallylydighetsklubb (NRL) anbefaler arrangører som har mulighet til det, å tilby
rekruttklasse på sine offisielle eller uoffisielle arrangement. Det bør gå tydelig frem i
annonsering når rekruttklasse tilbys, og det anbefales at arrangøren tilrettelegger for
forhåndspåmelding i tillegg til påmelding på stedet. Prisen for start i rekrutt settes av arrangør.
Dommer må forespørres/informeres om det skal være rekruttklasse, helst allerede ved første
kontakt mellom arrangørklubb og dommer. Dommer har maksimum lov til å dømme 60
ekvipasjer til sammen på stevnedagen, inklusive deltakerne i rekruttklassen.
Bestemmelsene i stevnemanualer, regelverk og dokumenter for rallylydighetsstevner benyttes,
med unntak av det som er nevnt i dette dokument, «Regelverk for rekruttklassen i
rallylydighet».
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