
 

Rallyinstruktøruddannelsen i Sydkystens Hundeskole 
Siden Sydkystens Hundeskole blev etableret i 2009 har et af vores specialer været undervisning i rallylydighed på alle 

niveauer i henhold til DKK’s regler. Mange af vores instruktører er aktive konkurrenceudøvere i rallylydighed, og fire er 

autoriserede rallydommere hos DKK.  

Vi lancerede i første halvår 2014 vores første instruktøruddannelse, og nu annoncerer vi det femte kursusforløb. 

Målgruppe 
Rallyinstruktøruddannelsen er en uddannelse rettet mod erfarne hundeførere, som vil tilbyde hold i rallylydighed eller 

gerne vil lære om rally helt fra bunden. 

Mål 
Efter at have bestået den afsluttende eksamen har deltagerne opfyldt målene indenfor disse områder: 

1. Regler: 

a. Forklare de væsentligste dele af DKK’s regler for rallylydighed   

b. Beskrive udførelse af alle rallyskiltene i henhold til DKK’s regler  

c. Beskrive bedømmelse af alle rallyskiltene i henhold til DKK’s regler  

 

2. Øvelser og baner:  

a. Rådgive om indlæring af de momenter, som indgår i samtlige rallyøvelser  

b. Rådgive om indlæring af færdige øvelser 

c. Lave baner på alle niveauer 

d. Opstille planer for rallyhold på alle niveauer  

 

3. Kursister: 

a. Forklare grundlæggende indlæringsteori for kursisterne  

b. Give feedback til førere og rådgive om videre træning 

c. Rådgive kursister om konkurrencesituationen 

Forudsætninger for at deltage – du er f.eks.: 
1. Instruktør med dokumenteret erfaring i hundeundervisning. 

2. Instruktør med kendskab til grundlæggende indlæringsteorier og –principper 

3. Rutineret rallyudøver med ønske om en rallyinstruktøruddannelse 

4. Eller måske har du bare lyst til at lære alt om rally helt fra bunden 

Kursusindhold 
1. Et kursus forløber over 5 hele dage kl. 9-16.  

2. En af dagene vil der indgå praktisk træning med egen hund på holdet. 

3. Hovedelementer i uddannelsen: 

a. Grundlæggende rallykendskab: Skilte, baner, klasser, bedømmelser, regler, præmieringer mv. 

b. Detaljeret skiltekendskab 

c. Indlæring af momenter der indgår i skiltene opdelt i kategorier i hver klasse, fx i Begynderklassen: Frem-

adgående bevægelse, Vendinger, Spiral og Slalom, Frontposition, Twist og Stationære øvelser 

http://www.sydkystenshundeskole.dk/


d. Fra moment, til skilt, til færdig bane. Opbygning af samarbejde og flow. Konkurrencetræning. 

e. Planlægning af et kursusforløb over 4-6 gange for forskellige former for hold evt. inkl. teori aften 

f. Opbygning af baner. Regler og temaer. 

g. Bedømmelse af ekvipager, der gennemfører rallybaner 

h. Træning af mennesker, så man kan rådgive om, hvordan holddeltagere på alle planer kan udvikle 

sig/forbedre deres performance 

Eksamen 
Kursus indeholder to eksamensdele. Mellem den 4. og 5. kursusdag gennemføres en skriftlig eksamen med hjælpemid-

ler, hvor der skal dokumenteres kendskab til indlæring af skiltene, samt dokumenters at kursisten er i stand til at plan-

lægge rallyhold på forskellige niveauer. 

Den 5. kursusdag omfatter også en praktisk eksamen med disse elementer: 

1. Med rallyreglementet som grundlag skal kursisten planlægge en bane på papiret og derefter opbygge banen i 

praksis. 

2. Den opstillede bane skal gennemføres af et antal ekvipager, som skal bedømmes og have feedback af kursisten. 

3. Kursisten skal derefter med de samme ekvipager gennemføre en prøvetime, hvor de pågældende skal introdu-

ceres til nogle nye skilte eller have hjælp til specifikke øvelser 

Den enkelte kursist får individuelt feedback som afslutning på kursusforløbet. Alle kursister, som består alle prøvens 

elementer, får tildelt et diplom og retten til at betegne sig: Eksamineret rallyinstruktør fra Sydkystens Hundeskole. 

Tid, sted og pris 
Rallyinstruktøruddannelsen gennemføres følgende 5 dage fra kl. 9-16: 13. januar, 10. februar, 31. marts, 14. april og 19. 

maj. (reserve dato: 16. juni) 

Kurset afholdes i Solrød og på vores træningsplads i Jersie. 

Kursusprisen er 5.000 kr. inkl. moms for hele forløbet. Prisen inkluderer alle materialer, let morgenmad og kaffe/te og 

kage i løbet af kursusdagene. Frokost medbringes selv. 

Tilmelding 
Tilmeld dig via vores hjemmeside http://www.sydkystenshundeskole.dk/kurser/kurser_rally.php (hold 4700). 

Undervisere 
Amanda Haue Jakobsson. Eksamineret rallyinstruktør fra Sydkystens Hundeskole. Rallyinstruktør i Sydkystens Hunde-

skole. Autoriseret rallydommer hos DKK. Konkurrerer i Rally med Shetland Sheepdog Osseau, som er DKRSCH DKRLCH  

LP1 LP2 HTMF HTM1 HTM2. Osseau har deltaget i DM i rally 2014-2017 i Championklasse. Konkurrerer også i rally 

Championklasse med LP1 RBM RØM DKRLME Dumle, som er blandingshund. 

Paul Lysholdt. Uddannet klikkerinstruktør hos Hund & Træning. Har gennemført 5 Workshops (i alt 22 dage) hos Bob 

Bailey. Instruktør i og formand for Sydkystens Hundeskole. Autoriseret rallydommer hos DKK. Konkurrerer i rally, HTM 

og Nosework med to hunde. Norwich terrier Lille Bjørn er DKCH KLBCH LP1 LP2 LP3 RBM RØM DKRLCH RJM RLD-N (SE) 

RLD-F (SE) HTM2 HTM2HIF18 ÅHHTM218 og har deltaget i DM i rally 2014, 2016-2018. Border terrier Max er RBM RØM 

DKRLCH RJM LP1 LP2 HTMF HTM2 FS1 RLD-N (SE) RLD-F (SE) og har deltaget i DM i rally 2015-2018. 

http://www.sydkystenshundeskole.dk/kurser/kurser_rally.php

