
Vanliga avdrag i rallylydnad 
SAMMANSTÄLLNING AV VANLIGA AVDRAG FRÅN DOMARKONFERENSEN 2014 

GENERELLA AVDRAG 
 

• Sträckt koppel -1 SK 
• Nosar kortvarigt på marken, banmaterial eller person  -1 NOS 
• Hunden som tillfälligt cirkus-sitter eller spelar död -1 RÖR 
• Ekipaget befinner sig mer än 0,5m från skylten -1 HALV 
• Snett sittande, liggande eller stående, över 45° -1 SNED 
• Fel sida av skylten -3 BRIS eller FF 
• Hunden tjuvstartar -1,3,5,10 BRIS 
• Hjälpsteg -3 FF 
• Föraren glömmer samla ihop fötterna vid stopp -3 FF 
• Mer än 0,5m mellan hund och förare -3 POS (om övningen inte kräver det) 
• Hund som rättar in sig eller som föraren rättar in i position:  
   Om hunden sitter ner, reser sig och sedan sitter på nytt så ska detta ge avdraget -10 FELÖ 
   Hund som självmant rättar in sig utan kommando från föraren och utan att resa sig får avdrag 
   för -1 RÖR eller -3 ORO. 
   Om föraren rättar in hunden utan att hunden reser sig (utan den hasar eller lyfter minimalt på 
   rumpan) ska detta ge avdrag -3 FF. 
• Hund eller förare som trampar på eller välter skylthållare eller kon -3 VÄLT 
• Hunden steppar mycket på stället -3 ORO 
• Föraren tappar kopplet -3 FF 
• Hunden tar tag i kopplet -3 BRIS 
• Hund som är sned i kroppen i fotgåendet men där snedheten är mindre än 45 grader inte ska få 
   några avdrag för detta. 
• Hund som är mer än 45 grader sned i sitt fotgående får avdrag för detta under helhetsintrycket, 
   under förutsättning att snedheten stör föraren i sin gång eller stör helheten. Detta eftersom det 
   inte är fel att gå mer än 45 grader snett, utan felet inträffar då flytet störs. 
   Hund som är mer än 90 grader sned i sitt fotgående får avdrag på skylten där detta händer eller 
   på den skylt ekipaget är på väg mot (om det sker mellan momenten). 
• Hunden tränger -3 BRIS 
• Överdriven fysisk kontakt -3 FYS 
• Föraren gör ett kortvarigt stopp där inget stopp finns -3 FF 
• Nosar under merparten av ett moment -5 NOS 
• Hunden slår i eller river hindret -5 RIV/SLÅR 
• Överdrivet skällande/ljudande -5 SKALL 
• Hunden kliar sig -1, -3, -10 BRIS 
• Hunden tar en kon -10 BRIS 
• Föraren springer i stället för att gå under normal gång -10 FF 
• Föraren gör ett längre stopp ex har glömt banan -10 FF 
• Lite drag eller mycket lätt ryck i kopplet på hellåst hund -10 BRIS + -10 FF 
• Ett riktigt ryck i kopplet D diskvalificerad 
• Koppel (i de tre högre klasserna) som blir synligt, oavsett hur mycket eller lite, ger avdrag -10 FF. 
• Andra föremål än kopplet, t ex föremålet som används under bärande av föremål, som blir 
   synligt under tiden då ekipaget genomför banan medför att ekipaget blir  D diskvalificerat.  
• Föraren står och trampar på stället vid stillastående – 3 FF 
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VANLIGA AVDRAG 

Snett sitt över 45° -1 SNED 
Hunden reser sig själv utan att föraren har givit ljud- och/eller 
teckenkommando, tjuvstart -1, -3, -5 eller -10 
Hunden sätter sig inte -10 FELÖ 

Snett sitt över 45° -1 SNED 
Snett läggande över 45° -1 SNED 
Hunden reser sig själv utan att föraren har givit ljud- och/eller 
teckenkommando, tjuvstart -1, -3, -5 eller -10 
Hunden sätter sig inte -10 FELÖ 
Hunden lägger sig inte -10 FELÖ 

Går ut från banområdet för omstart, ej passerat startskylten D 
Går in på banan utan klartecken -3 FF  
Tjuvstart, startar utan tillstånd -3 FF 
Kopplar loss vid startskylten D 
Klappar hunden vid startskylten D 
Passerar startskylt med koppel D (gäller ej nybörjarklass) 

Passerar målskylten på felsida -3 FF 
Kopplar vid eller efter målskylt, innanför markerat banområde D 
Klappar hunden vid målskylten D 
Tar fram godis eller leksak , innanför markerat banområde D 
Målskyltsbedömning pågår till banområdets slut 
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VANLIGA AVDRAG 

Ekipaget befinner sig mer än 0,5m från skylten -1 HALV 
Fel sida av skylten -3 BRIS eller FF 
Föraren stannar-3 FF 
Hunden sätter sig -10 FELÖ 

Ekipaget befinner sig mer än 0,5m från skylten -1 HALV 
Fel sida av skylten -3 BRIS eller FF 
Föraren stannar-3 FF 
Hunden sätter sig -10 FELÖ 

Ekipaget befinner sig mer än 0,5m från skylten -1 HALV 
Fel sida av skylten -3 BRIS eller FF 
Föraren stannar-3 FF 
Hunden sätter sig -10 FELÖ 

Ekipaget befinner sig mer än 0,5m från skylten -1 HALV 
Fel sida av skylten -3 BRIS eller FF 
Föraren stannar -3 FF 
Hunden sätter sig -10 FELÖ 
Ekipage som går i för stor cirkel får avdrag -1,3,5,BRIS 
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VANLIGA AVDRAG 

Snett sitt över 45° -1 SNED 
Snett sitt över 90° - 10 FELÖ 
Hunden sätter sig mer än 0,5 m från föraren -3 POS 
Föraren korrigerar in hunden i korrekt position -3 FF 
Förare som fortsätter framåt innan hunden befinner sig i position -3 FF 
Hjälpsteg -3 FF 
Hunden sätter sig inte -10 FELÖ 

Ingen tempoförändring -10 FELÖ 
Ej tillräcklig tempoändring -3 eller -5 FF  

Snett sitt över 45° -1 SNED 
Snett sitt över 90° - 10 FELÖ 
Hunden sätter sig mer än 0,5 m från föraren -3 POS 
Föraren korrigerar in hunden i korrekt position, hunden hasar in i position -3 FF 
Föraren korrigerar in hunden i korrekt position, hunden reser sig och sätter sig 
igen -10 FELÖ 
Förare som fortsätter framåt innan hunden befinner sig i position -3 FF 
Hjälpsteg -3 FF 
Hunden sätter sig inte -10 FELÖ 

Snett sitt över 45° -1 SNED 
Snett sitt över 90° - 10 FELÖ 
Hunden sätter sig mer än 0,5 m från föraren -3 POS 
Föraren korrigerar in hunden i korrekt position, hunden hasar in i position -3 FF 
Föraren korrigerar in hunden i korrekt position, hunden reser sig och sätter sig 
igen -10 FELÖ 
Förare som fortsätter framåt innan hunden befinner sig i position -3 FF 
Hjälpsteg -3 FF 
Hunden sätter sig inte -10 FELÖ 

Snett sitt över 45° -1 SNED 
Snett sitt över 90° - 10 FELÖ 
Hunden sätter sig mer än 0,5 m från föraren -3 POS 
Föraren korrigerar in hunden i korrekt position -3 FF 
Förare som fortsätter framåt innan hunden befinner sig i position -3 FF 
Hjälpsteg -3 FF 
Hunden sätter sig inte -10 FELÖ 

Ingen tempoförändring -10 FELÖ 
Ej tillräcklig tempoändring -3 eller -5 FF  
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Föraren springer i stället för att gå under normal gång -10 FF 
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Utför diagonalsteget rakt åt sidan -3 FF 
Föraren stannar till -3 FF 

Hund eller förare som kliver på eller välter kon -3 VÄLT  
Hund som lyfter kon -10 BRIS 
Hund och förare passerar på olika sidor om konen -10 FELÖ 
Ekipaget går fel väg mellan konerna -10 FELÖ 

Hund eller förare som kliver på eller välter kon -3 VÄLT  
Hund som lyfter kon -10 BRIS 
Hund och förare passerar på olika sidor om konen -10 FELÖ 
Ekipaget går fel väg mellan konerna -10 FELÖ 

Hund eller förare som kliver på eller välter kon -3 VÄLT  
Hund som lyfter kon -10 BRIS 
Hund och förare passerar på olika sidor om konen -10 FELÖ 
Ekipaget går fel väg mellan konerna -10 FELÖ 

Hund eller förare som kliver på eller välter kon -3 VÄLT  
Hund som lyfter kon -10 BRIS 
Hund och förare passerar på olika sidor om konen -10 FELÖ 
Ekipaget går fel väg mellan konerna -10 FELÖ 
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VANLIGA AVDRAG 

Ekipage ej som utför momentet samtidigt -3 BRIS eller -3 FF 
Föraren stannar till -3 FF 

Snett sitt över 45° -1 SNED 
Ojämn steglängd -3 FF 
Fel antal steg -10 FF 
Hunden sätter sig inte -10 FELÖ 

Snett sitt över 45° -1 SNED 
Ojämn steglängd -3 FF 
Hjälpsteg -3 FF  
Föraren börjar gå innan hunden är åter i position -3 FF 
Fel antal steg -10 FF 
Hunden sätter sig inte -10 FELÖ 

Hund som ligger ofullständigt, knä och armbåge i backen ej bröst -5  
Hund som halvsitter -10 FELÖ 
Tjuvstart, går innan föraren startat -3 BRIS 
Föraren glömmer att samla fötterna -3 FF 
Hund som sätter sig upp innan start -10 FELÖ 
Hund som sätter sig först och sedan lägger sig -10 FELÖ 

Snett sitt över 45° -1 SNED 
Ej tillräcklig tempoändring -3 eller -5 FF  
Ingen tempoförändring -10 FELÖ 
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Hunden står ej stilla,  beroende på hur mycket -1 RÖR, -3 ORO, -10 FELÖ 
Snett sitt över 45° -1 SNED  
Snett stående över 45° -1 SNED  
Föraren tar hjälpsteg under momentet, fötterna är ej stilla -3 FF 

Hunden sitter ej stilla,  beroende på hur mycket -1 RÖR, -3 ORO, -10 FELÖ 
Hund som reser sig -10 FELÖ 
Hund som hasar, avdrag BRIS  
Snett sitt över 45° -1 SNED 
Föraren missar att stanna och samla fötterna -3 FF 
 

Hunden ligger ej stilla,  beroende på hur mycket -1 RÖR, -3 ORO, -10 FELÖ  
Snett sitt över 45° -1 SNED 
Snett liggande över 45° -1 SNED 
Föraren missar att stanna och samla fötterna -3 FF 
Hund som sätter sig upp innan den går vidare -10 FELÖ 
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VANLIGA AVDRAG 

Nosar på frestelse eller leksak -5 FREST 
Griper frestelse eller leksak -10 FREST 

Snett sitt över 45° -1 SNED 
Hunden reser sig själv utan att föraren har givit ljud- och/eller 
teckenkommando, tjuvstart. Avdrag som kan göras är -1, -3, -5 eller -10. 
Hunden sätter sig inte -10 FELÖ 

Slår i eller river hindret -5 RIV/SLÅR 
Vägran -10 VÄGR 
Återhopp från fel håll -10 FELÖ 
Hund som tar stöd på hindret vid hoppet -10 STÖD   
 

Hunden står ej stilla,  beroende på hur mycket -1 RÖR, -3 ORO, -10 FELÖ  
Föraren missar att stanna och samla fötterna -3 FF 

Snett sitt över 45° -1 SNED 
Hunden reser sig själv utan att föraren har givit ljud- och/eller 
teckenkommando, tjuvstart. Avdrag som kan göras är -1, -3, -5 eller -10. 
Hunden sätter sig inte -10 FELÖ 
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Snett sitt över 45° -1 SNED 
Hunden sätter sig inte -10 FELÖ 
Hunden sitter ej kvar vid lämna -10 FELÖ  



VANLIGA AVDRAG 

Snett sitt över 45° -1 SNED 
Diagonalt steg i stället för rakt åt sidan -3 FF 
Hunden sätter sig inte -10 FELÖ 

Snett sitt över 45° -1 SNED 
Snett läggande över 45° -1 SNED 
Föraren använder hjälpsteg under momentet-3 FF 
Hunden sätter sig inte -10 FELÖ 
Hunden lägger sig inte -10 FELÖ 

Snett sitt över 45° -1 SNED 
Hunden sätter sig mer än 0,5 m från föraren -3 POS  
Föraren korrigerar in hunden i korrekt position, hunden hasar in i position -3 FF 
Föraren korrigerar in hunden i korrekt position, hunden reser sig och sätter sig 
igen -10 FELÖ 
Förare som fortsätter framåt innan hunden befinner sig i position -3 FF 
Hjälpsteg -3 FF 
Hunden sätter sig inte -10 FELÖ 

Snett sitt över 45° -1 SNED 
Hunden sätter sig mer än 0,5 m från föraren -3 POS  
Föraren korrigerar in hunden i korrekt position, hunden hasar in i position -3 FF 
Föraren korrigerar in hunden i korrekt position, hunden reser sig och sätter sig 
igen -10 FELÖ 
Förare som fortsätter framåt innan hunden befinner sig i position -3 FF 
Hjälpsteg -3 FF 
Hunden sätter sig inte -10 FELÖ 
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VANLIGA AVDRAG 

Snett sitt över 45° -1 SNED 
Hunden reser sig själv utan att föraren har givit ljud- och/eller 
teckenkommando, tjuvstart. Avdrag som kan göras är -1, -3, -5 eller -10. 
Hunden sätter sig inte -10 FELÖ 

Hund som snurrar extra varv efter vändningen -3 BRIS 
Föraren stannar -3 FF 
Hund som dansar på bakbenen -10 FELÖ 

Snett sitt över 45° -1 SNED 
Hunden reser sig själv utan att föraren har givit ljud- och/eller 
teckenkommando, tjuvstart. Avdrag som kan göras är -1, -3, -5 eller -10. 
Hunden sätter sig inte -10 FELÖ 

Snett sitt över 45° -1 SNED 
Hunden reser sig själv utan att föraren har givit ljud- och/eller 
teckenkommando, tjuvstart. Avdrag som kan göras är -1, -3, -5 eller -10. 
Hunden sätter sig inte -10 FELÖ 

Snett sitt över 45° -1 SNED 
Hunden reser sig själv utan att föraren har givit ljud- och/eller 
teckenkommando. Avdrag som kan göras är -1, -3, -5 eller -10. 
Hunden sätter sig inte -10 FELÖ 

10 



VANLIGA AVDRAG 

Snett sitt över 45° -1 SNED 
Hunden sätter sig inte  -10 FELÖ 
Hunden sitter ej kvar vid lämna -10 FELÖ  
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Utför diagonalsteget rakt åt sidan -3 FF 
Föraren stannar till -3 FF 
Om momentet inte utförs efter skylten, avdrag förarfel 

Snett sitt över 45° -1 SNED 
Diagonalt steg i stället för rakt åt sidan -3 FF 
Hunden sätter sig inte -10 FELÖ 
Om momentet inte utförs efter skylten, avdrag förarfel 



VANLIGA AVDRAG 

Snett sitts över 45° -1 SNED 
Hunden reser sig själv utan att föraren har givit ljud- och/eller 
teckenkommando, tjuvstart. Avdrag som kan göras är -1, -3, -5 eller -10. 
Hunden sätter sig inte -10 FELÖ 

Snett sitts över 45° -1 SNED 
Hunden reser sig själv utan att föraren har givit ljud- och/eller 
teckenkommando, tjuvstart. Avdrag som kan göras är -1, -3, -5 eller -10. 
Hunden sätter sig inte -10 FELÖ 

Snett sitts över 45° -1 SNED 
Hunden reser sig själv utan att föraren har givit ljud- och/eller 
teckenkommando, tjuvstart. Avdrag som kan göras är -1, -3, -5 eller -10. 
Hunden sätter sig inte -10 FELÖ 

Snett sitts över 45° -1 SNED 
Hunden reser sig själv utan att föraren har givit ljud- och/eller 
teckenkommando, tjuvstart. Avdrag som kan göras är -1, -3, -5 eller -10. 
Hunden sätter sig inte -10 FELÖ 
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Hund som backar tillsammans med sin förare 
men vinklad mer än 45° -1 SNED (1 poäng för varje steg)  
Föraren tar för många eller för få steg -10 FF 
Hund som backar ut från sin förare  eller i annan riktning -10 FELÖ 

Snett sitt /läggande/stående över 45° -1 SNED 
Hund som ej är stilla i positionerna,  beroende på hur mycket -1 RÖR, -3 
ORO, -10 FELÖ  
Hunden intar inte alla positionerna -10 FELÖ 

Snett sitt /ställande över 45° -1 SNED 
Hund som ej är stilla i positionerna,  beroende på hur mycket -1 RÖR, -3 
ORO, -10 FELÖ  
Hunden inte intar alla positionerna -10 FELÖ 

Snett sitt över 45° -1 SNED  
Tjuvstart, startar utan tillstånd. Avdrag som kan göras är -1, -3, -5 eller -10. 
Hunden sitter ej kvar utan följer föraren -10 FELÖ 

Hund som ligger ofullständigt, knä och armbåge i backen, ej bröst -5  
Hund som halvsitter -10 FELÖ 
Tjuvstart, går innan föraren startat. Avdrag som kan göras är -1, -3, -5 eller -10. 
Föraren glömmer att stanna och samla fötterna -3 FF 
Hund som sätter sig upp innan start -10 FELÖ 
Hund som sätter sig först och sedan lägger sig -10 FELÖ 
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VANLIGA AVDRAG 

Hunden som ej är stilla i positionerna,  beroende på hur mycket -1 RÖR, -3 
ORO, -10 FELÖ  
Ex Skvätter ut benen under ligg  -1 RÖR 
Ex Byter sida flera gånger vid ligg -3 ORO 
Konstant hand framför nos eller ögon eller liknande  -3 FF 
Hunden byter ej ställning direkt på förarens uppmaning -3 BRIS 
Hunden byter ej ställning  direkt trots upprepade uppmaningar -10 BRIS 
Hund som byter ställning -10 FELÖ 
Okopplad D diskvalificerad 
Hunden byter position och ej återtar rätt position  D diskvalificerad 
Rör vid hunden (även om det sker efter tidens slut) D diskvalificerad 

Hund som snurrar extra varv efter vändningen -3 BRIS 
Hund och förare som inte utför vändningen samtidigt -3 BRIS 
Föraren stannar -3 FF 
Hund som dansar på bakbenen -10 FELÖ 

Vägran -10 VÄGR 
Slår i eller river hindret -5 RIV/SLÅR 
Återhopp från fel håll -10 FELÖ 
Hunden tar stöd på hindret vid hoppet -10 STÖD 
Hunden sätter sig inte -10 FELÖ 
 

Föraren stannar -3 FF 
Föraren går ur hundens väg -3 FF 

Hund som snurrar extra varv efter vändningen -3 BRIS 
Hund och förare som inte utför vändningen samtidigt -3 BRIS 
Föraren stannar -3 FF 
Hund som dansar på bakbenen -10 FELÖ 
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VANLIGA AVDRAG 

Snett ställande över 45 -1 SNED 
Hunden står ej stilla,  beroende på hur mycket -1 RÖR, -3 ORO, -10 FELÖ  
Föraren missar att stanna och samla fötterna -3 FF 

Hunden reser sig själv utan att föraren har givit ljud- och/eller 
teckenkommando, tjuvstart. Avdrag som kan göras är -1, -3, -5 eller -10. 
Hunden sätter sig inte -10 FELÖ 

Hund som inte snabbt tar eller släpper föremål -1 SEN eller -3 SLÄPP 
Hunden släpper föremålet innan momentet är slut -3 SLÄPP 
Föraren tappar föremålet -3 FF 
Flera misslyckade försök  att ta eller släppa föremålet -10 BRIS 
Förare som inte stoppar undan föremålet innan nästa övning -10 FF 
Föraren  har svårt att få loss föremålet  -10 BRIS 
Hund som tar föremålet sittande men släpper innan den går – 10 FELÖ 
Föraren  måste montera loss föremålet, tar i hunden,  D diskvalificerad 
Förare som inte lyckas dölja föremålet  D diskvalificerad 

Föraren vänder sig om vid inkallningen -3 FF 
Föraren stannar vid inkallningen -3 FF 
Vägran -10 VÄGR 
Återhopp från fel håll -10 FELÖ 
Vägrar två gånger -10 FELÖ 
Hunden sätter sig inte -10 FELÖ 
Hund som tar stöd på hindret vid hoppet -10 STÖD   
 

Hunden sitter/ står ej stilla,  beroende på hur mycket -1 RÖR, -3 ORO, -10 
FELÖ 
Tjuvstart, startar utan tillstånd. Avdrag som kan göras är -1, -3, -5 eller -10. 
Hunden sitter ej kvar utan följer föraren -10 FELÖ 
Hunden intar inte alla positionerna -10 FELÖ 
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Backar snett, över 45° -1 SNED 
Hunden tjuvstartar vid upphämtandet, ger avdrag -1, -3, -5 eller -10  
Hund som ej står stilla -1 RÖR eller -3 ORO 
Hund som ej backar hel hundlängd -1, -3 eller -5 BRIS 
Hund som backar på en skylt -3 VÄLT och ev BRIS eller FF 
Hund som inte backar minst ett steg  – 10 FELÖ 
Hunden sätter sig eller lägger sig -10 FELÖ 
Hunden som backar i helt fel riktning -10 FELÖ 

Trampar på/touchar kon -1 NOS eller -3 VÄLT 
Hund som ej står stilla vid kon -1 RÖR eller -3 ORO 
Hunden tjuvstartar från konen vid upphämtandet -1, -3, -5 eller -10. 
Hund hamnar för långt från kon men sänds därifrån till konen -1 HALV samt 
BRIS (-3, -5 eller -10) 
Hunden går mer än ett varv runt konen -10 BRIS 
Hund som backar hela vägen till konen -10 FELÖ 
Hund som ej är inom 1 meter från konen -10 FELÖ 
Hund som lyfter konen -10 BRIS 
Hund som lägger sig eller sätter sig -10 FELÖ 

Hund som snurrar extra varv efter vändningen-3 BRIS 
Föraren stannar -3 FF 
Hund som dansar på bakbenen -10 FELÖ 

Snett läggande -1 SNED 
Hunden reser sig själv utan att föraren har givit ljud- och/eller 
teckenkommando, tjuvstart. Avdrag som kan göras är -1, -3, -5 eller -10 
Hunden ligger ej kvar utan följer föraren -10 FELÖ 
Hunden lägger sig inte -10 FELÖ 
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Hunden som ej är stilla i positionerna,  beroende på hur mycket -1 RÖR, -3 
ORO, -10 FELÖ  
Ex Skvätter ut benen under ligg  -1 RÖR 
Ex Byter sida flera gånger vid ligg-3 ORO 
Konstant hand framför nos eller ögon eller liknande  -3 FF  
Hunden byter ej ställning direkt på förarens uppmaning -3 BRIS 
Hunden byter ej ställning  direkt trots upprepade uppmaningar -10 BRIS 
Hund som byter ställning -10 FELÖ 
Kopplad hund D diskvalificerad 
Hunden byter position och ej återtar rätt position  D diskvalificerad 
Rör vid hunden (även om det sker efter tidens slut) D diskvalificerad 
Kopplar loss hunden i Honnören D diskvalificerad 
 

Hund som snurrar extra varv efter vändningen-3 BRIS 
Föraren stannar -3 FF 
Hund och förare som inte utför vändningen samtidigt -3 BRIS 
Hund som vänder åt fel håll -10 FELÖ 

Föraren stannar -3 FF 

Hund som snurrar extra varv efter vändningen-3 BRIS 
Föraren stannar -3 FF 
Hund och förare som inte utför vändningen samtidigt -3 BRIS 
Hund som vänder åt fel håll -10 FELÖ 
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