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Äntligen är den här! Hundsporten som vänder sig till den vanliga hundägaren. Rallylydnad är en sport där
alla momenten är till nytta i vardagen och där all träning baseras på glädje och samarbete. Rallylydnaden är
en perfekt aktiveringsform för hunden men även en trevlig och rolig tävlingsgren. Du och din hund ska följa
en bana med uppställda skyltar. På skyltarna visas instruktioner i text och bild för olika övningar som ska

utföras. De ger också anvisningar om hur du ska gå för att komma till nästa skylt. Du och din hund går banan
helt på egen hand. Du blir helt enkelt hundens kartläsareRallylydnaden passar alla. Den kan tränas var som
helst, när som helst och utan någon utrustning eller tillgång till speciella träningsplaner. Man går banan i sin
egen takt, men på tävling noteras tiden för ekipaget. Får flera tävlande samma poäng är tiden utslagsgivande.

Konceptet kommer från USA och baserar sig på traditionell hundlydnad.

För att starta med rallylydnad ska hunden ha lite grundkunskaper som att på kommando sätta sig lägga sig
och ställa sig. Kunderne og vores kunders kunder er i centrum når vi går ind i en opgave. Information och

samordning i rallylydnad mellan ÖNDs klubbar.
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Read reviews from worlds largest community for readers. Rallylydnad innebär glädje motivation och
samarbete och består utav en bana som är uppbyggd av diverse olika. Skyltarna är grupperade efter sina

klasser och det är mycket smidigt att bläddra bland klasserna och skyltarna. Rallylydnad Domare
tävlingssekreterare och skrivare Namn Mailadress Telefon Klubb Domare Tävl sekr Skrivare AskOlsson Lena
lenafocusspray.se 070722 20 57 Järvsö X X Bergkvist Katarina katarina.bergkvistgmail.com 27 Gävle X X
Björsell Gen genbjorsell.se 58 Valbo X. Rallylydnad är en populär och rolig hundsport som du kan träna. I

rallylydnad går hund och förare en bana med 1220 skyltar som beskriver vilket moment ekipaget skall utföra.

https://westreadsensey.icu/books1?q=Rallylydnad


Get Started . Rallylydnad är en sport för alla Det är tävlingsgrenen för dig som vill öka samarbetsförmågan
med din hund samtidigt som ni har roligt tillsammans. Download RallyLydnad Gratis apk for Android.

Author janna.nordinbrukshundklubben.se Created D1 PM . Rallylydnad inte är fysiskt krävande så det passar
för hundar och ägare i alla åldrar. En enkel app med alla skyltar för rallylydnad. Ålands bruksoch

sällskapshundklubb r.f Verksamhet Agility Lydnads Rallylydnad Räddnings och Bruks. maaliskuuta 2020 klo
10.00 14.00 UTC01.
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