Rally
I DcH tidligere kaldet Rally-Lydighed
Rally er en anderledes måde at træne lydighed med sin hund. Målet med rally
var at skabe en hundesport, hvor det positive og villige samarbejde mellem
hund og fører var i højsædet. De enkelte øvelser skulle afspejle den
kommunikation og de bevægelser, som skabte det gode grundlag for det
daglige samvær med hunden.
Der skal være et positivt samarbejde mellem hund og fører, både under og mellem
øvelserne, men der kræves f.eks. ikke en perfekt plads position. Hunden skal dog være
under kontrol og inden for en afstand af ½ meter fra føreren, og linen må ikke være
stram.
Rally-øvelserne kan være klassiske lydighedsøvelser som sit og dæk, men også være
mere tricks-agtige, som "hund snur rundt". Et skilt kan også indeholde en lille
kombination af øvelser. Der kan også indgå enkelte springøvelser og tunneler. Alle
hunde kan deltage i rally, uanset race og alder.
Siden 2006 har der, i Danmark været afholdt konkurrencer i Rally. Ved konkurrencerne er glæden,
udstrålingen og samarbejdet vigtigere end præcisionen. Under konkurrencen kan der kommunikeres
frit med hunden, og der er ingen krav om, at der skal bruges særlige kommandoer.
I Rally må man meget af det, man ikke må til alm. lydighedskonkurrencer, og det gælder
i alle klasser.
Man må tale lige så meget med sin hund, som man vil – men kun pænt, taler man grimt,
bliver der trukket i point! Man må også bruge kropssprog, håndtegn, klap på lår og i
hænder. Man må dog ikke røre ved hunden, eller bruge godbidder eller legetøj på banen.
Konkurrencerne gennemføres på en bane, der er ca. 18x25 m, med 10 til 20 skilte, som
angiver hvad hunden og føreren skal gøre. Det hele foregår i et raskt tempo og med en
udstråling af glæde. Det gør også at konkurrencerne er underholdende at se på.
Der konkurreres i 5 klasser: De 4 standartklasser - begynder, øvet, ekspert, champion og en åben
klasse som alle kan starte i. Den åbne klasse er den hvor man kan opnå udtagelse til DcH’s DM i Rally.
Der afholdes også Sjællandsmesterskab, der kåres en Sjællandsmester i hver af de 4
standartklasser. For at kunne deltage i mesterskabet, skal man have startet mindst 3
gange i løbet af året, både i sin standartklasse og i åben klasse.

