
Rally tema d. 19.09.2020 kl. 10.00 - 11.00 

Da Corona lagde en dæmper på 
træningen her i foråret er der lagt et
par ekstra træningstimer ind på 
rallyholdet her i efteråret. 

Idet det er træning uden for ordinær træningstider er det også jeres mulighed for at
melde ind med forslag til skilte og øvelser I  kunne tænke jer at arbejde med. Ud 
over de valgte temaer som vil blive trænet ved stationære skilte eller en delbane så
vil der som vanligt være en hel bane at prøve kræfter med. 

Tematimen er også et tilbud til dig med en unghund eller ældre hvalp som er 
nysgerrig på om rally kunne være noget for dig og din hund eller blot ønsker at få 
indblik i hvad rally egentlig går ud på. 

Da vi træner specifikke temaer vil hovedparten af de opstillede skilte
denne dag ikke kræve de færdigheder (stå, sit, dæk) som er det
fundamentale i rallytræningen. Dvs. selv om I stadig er i gang med
grundtræningen så vil I få god mulighed for at få indsigt i hvad rally
som træningsform kan tilbyde. 
Ligeledes vil der forhåbentlig være mulighed for at få en snak med
hundeførere der allerede går til rally og høre hvorfor de har valgt rally
som træningsdisciplin. 

Tilmelding, spørgsmål og eventuel ønske om fokussområder senest 

onsdag d. 09.09.2020 tlf. 50431838 – Hanne Sørensen

For at alle skal have udbytte af træningstimen er der plads til 2-4
unghunde eller ældre hvalpe.

Rally er en relativ ny hundesport som alle hunde uanset race, størrelse og alder 
kan deltage i.  En rallybane er bygget på 10-15 skilte med ca 5 m afstand som hund
og ejer skal gennemføre korrekt og i flydende tempo. Rally bygger på traditionel
lydighed, men inddrager også elementer fra agility og helt anderledes øvelser som det at
bakke eller cirkle omkring eller ved siden af fører. Dette betyder også at i takt med at
flere og flere skilte læses og udføres korrekt jo større variation i træningen opnås der.  


