
Er du bitt av freestyle- og rallylydig-
hetsbasillen, og vil ta samarbeidet med 
hunden din enda et hakk lenger? Med 
den nye sporten rallymix blir det enda 
morsommere a ha hund! 

Tekst og foto: Ida Lindvall 

Rallymix 
- den belonnende hundesporten 

- Dette er kos satt i system, ler Anne Marit Stakkestad. Hun er en 
av de heldige deltakerne som fikk plass pa Good Dog Centers forste 
kurs i rallymix i var, og hun og hennes Beauty har allerede blitt frelst. 
Ekvipasjen har trent mye konkurranselydighet og savnet mer lek og 
mora i hundetreningen. 

- Utrolig kjekt for hunden, og for meg, fortsetter hun. 

Raliyhvafornoe? 
Sporten rallylydighet fikk savidt slatt rot i vart langstrakte land for en 
ny variant dukket opp. Rallymix er, som navnet tilsier, en blanding 
av forskjellige sporter som freestyle, sirkustriks, hverdagslydighet 
og agility. Men har ikke rallylydighet alle disse momentene? Er det 
nodvendig a finne opp kruttet pa nytt, spor du sikkert. Det er riktig 
- bortsett fra at i rallymix kan du sanke inn poeng ved a vise at du 
og hunden din har det morsomt sammen. 

- Rallymix inneholder mange flere elementer enn rallylydighet. 
Sporten inneholder flere triks, fa?rre stillestaende oppgaver og er 
mer dynamisk, forteller kursholder Tess Erngren. Hun er den forste 
og forelopig eneste som tilbyr dette kurset i Norge. 

- Det unike med rallymix er at ekvipasjen far poeng for a belonne 
hunden sin. Det er minst tre belenningsskilter pa hver bane, og 
hvert av belonningsskiltene kan gi doble poeng. Det sier litt om 
hva rallymix gar ut pa! 

Og for dem som lurer, er en rallymixbane bygget opp mye pa samme 
mate som rallylydighet. Banen bestar av skilt som forteller hva 
ekvipasjen skal gjore, noe som kan spenne fra a ga slalam mellom 
beina til at hunden skal stanse ved et fotgjengerfelt. Pa sistnevnte kan 
man eksempelvis fa ekstra poeng dersom hunden «ser» til hoyre og 
venstre for de gar videre. Ved forste oyekast kan det se ut som om 
man bare gar ut pa en bane og leker med hunden sin, men man har 
muligheten til a gjare det sa left eller vanskelig man vil. 

Beauty er I sving. Her er det bare a f0lge med! 

Slik fungerer rallymix 
Bane og utforelse » Banen skal vaare minst 20x30 meter, 
gjerne storre. Banens storrelse og underlag skal angis i 
konkurranseinvitasjonen. Skiltene skal som regel plasseres 
pa ekvipasjens hoyre side. Unntaket er skilter som angir ret-
ning, der bytte av retning foregar framfor eller rundt skiltet. 
Momentene skal vanligvis utfores maks en meter fra skiltet. 
Ekvipasjen starter maks en meter fra forste skilt og hunden 
skal sitte i utgangsposisjon pa forers venstre side. Nar d o m -
meren og deltageren er enige om at de er klare til start gar 
ekvipasjen fot frem til neste skilt. Mai innebeerer samme sak 
som et valgfritt betenningsskilt. Hunden skal belonnes rike-
lig pa valgfri mate. Banen bestar av 18 skilter +/- tre skilter 
inkludert start og mal. 

Rallymix er forelopig ikke en offisielt godkjent hundesport, 
derfor er alle konkurranser kun uoffisielle. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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En grunn til a vaere barnslig 
Nar Anne Marit og hennes Beauty skal prove 
seg pa banen som har blitt satt opp, far de 
folge av Karoline Kjornass og hunden Chanel. 
Alle fire trikser og mikser, snurrer rundt, 
rygger mellom beina og bukker med stor 
entusiasme og iver, vel vitende om at det 
ikke er langt mellom hver belonning. 

- Dette er ikke superseriost som de fleste andre 
hundesporter, og gir en positiv opplevelse 
bade for hund og eier, smiler Anne Marit. 
Og Karoline er enig. 

- Med rallymix kan man losrive seg mer, vasre 
mer avslappet. Dessuten holder hundene ut 
lenger, forteller hun. Karoline har tidligere 
konkurrert i bade lydighet og agility, men 
innrommer at denne nye sporten fenget henne 
fra forste kursdag. 

- Mange av momentene vi gjor i rallymix far 
man bruk for i hverdagen, og det at hunden 
plutselig far en belonning midt oppi det hele 
gjor det mye mer uforutsigbart og spennende, 

legger hun til. Bade hun og Anne Marit leker 
begge med tanken pa a konkurrere i sporten 
etter hvert, men forelopig er det kun opprin-
nelseslandet Sverige som avholder konkur-
ranser i rallymix. 

- Sa da blir det tur til Sverige til hosten, hum-
rer Anne Marit. 

Belonn riktig og hold hunden frisk 
I likhet med lydighet og rallylydighet konkur-
reres det i flere klasser etter hvert som man 
avanserer - det vil si, etter hvert som man 
har det mer og mer goy med hunden sin. Det 
skal synes at ekvipasjen samarbeider godt, og 
nar belonningsskiltet dukker opp, enten det 
er godbit, ros, kos eller lek, hersker det ingen 
tvil om at bade Beauty og Chanel setter pris 
pa oppmerksomheten. Det blir nemlig gitt 
beskjed om hvilken type belonning hunden 
skal fa pa skiltene slik at heller ikke den blir 
ensformig. Er du en hundeeier som gir mye 
godbiter og muntlig ros til hunden din, er 
dette en mate a finne nye belonningsmetoder 
og «laere» hunden dette. • Tess forklarer hva skiltene betyr. 
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Poengsystem 
Poengsystemet i rallymix er inspirert 
av golfens verden. Hver ekvipasje 
starter med 0 poeng, altsa playbow 
(par). For a bli godkjeni ma man 
minst sta igjen paplaybow til slutt. 
Hvert skilt kan gi#ta :ks tre plusspo-
eng eller tre minuspoeng. Belonnings-
skiltene kan gi doble poeng om nv.n 
belonner ordentlig, men ogsa doble 
minuspoeng om belonningen ikke er 
tilstrekkelig. Belonningsskiltene bor 
forekomme som |i§|i fernte skilt, og 
malskiltet regnes som betenningsskilt. 

+1 poeng kalles doggie (birdie) 
-1 poeng kalles katt (boogie) 
+2 poeng kalles beagle (eagle) 

• -2 poeng kalles dobbelkatt 
+3 poeng kalles moloss (alba
tross) 
-3 poeng kalles tr ippelkatt 

Bone in One innebaerer at hund og 
forer har fatt full pott pa banen. 

Plusspoeng: 
• 0yekontakt 

Om det ser ekstra positivt og 
trivelig ut 
Om det er flyt hos ekvipasjen 
Om hunden har perfekt posisjon 
Om eieren har planlagt banen 
godt 
Smidig overgang 

Minuspoeng: 
Manglende fokus 
Om det er stressende 
Om hunden er for mye ute av 
posisjon 
Om hunden drar i bandet 
Usmidige overganger 

• Darlig planlegging av banen 
• Om hund eller forer river hinder 
• Om hunden bjeffer konstant 

Diskvalifisering: 
Hunden tisser eller gjor fra seg 
pa banen 

• Forer er merkbart irritert pa sin 
hund 
Forer rykker i bandet 

• Om forer oppferer seg truende 
mot hunden sin 

Bedomming av belonningsskilter. 
Playbow » Hunden ser betennet ut og 
forer er engasjert 
Plusspoeng » Hunden ser virkelig 
belonnet ut, forerier svaert engasjert, 
noe spesielt domroeren vi! oppmuntre 
Minuspoeng » Hunden ser ikke beten-
net ut, eier er ikkeengasjert, eier ser 
ikke ut til a ville belonne hunden sin 

Beauty og Chanel sitter bamse, og far bel0nning av Anne Marit og Karoline. 

- Hunden trenger forskjellige belonninger til 
ulike situasjoner. Har du en hund som er litt 
for gira, ville nok kos eller godbit vaert den 
beste belonningen. Hvis hunden din derimot 
er litt slov eller uinteressert, kan lek eller 
stemmeros vekke hunden «til live», forteller 
instruktor Erngren. 

Og en belonning i seg selv er at hunden din 
blir mindre disponert for skader. Man veksler 
blant annet mellom a ga fot pa hoyre og ven
stre side, noe som forebygger nakkeskader 
og bygger en jevn muskulatur hos hunden. 

- Konkurranselydighet kan bli ensformig for 
kroppen til en hund, derfor kan rallymix gi 
en tidlig indikasjon pa om hunden har vondt 
noe sted. Om den skulle vegre seg for a snu 
seg den ene veien og ikke den andre, kan 
det veere et tegn pa at den har vondt, og pa 
den maten vil rallymix bidra til a forhindre 

videre skadeforlop. 

Svensk oppfinnelse 
Sporten rallymix ble oppfunnet i 2009 av 
de svenske hundeinstruktorene Natasja og 
Malvina Ravenklimt, som driver Hundens 
Utbildningsakademi i Sverige. Som nevnt 
tidligere er rallylydighet sportens opphav, 
men instruktorene onsket a ta lek og moro 
med hunden enda et skritt lenger. Tanken 
er at man skal kunne variere mye mellom 
hverdagslydighet, agility, freestyle og triks, 
mens vanskelighetsgraden oker sa mye du 
onsker. Alle hunder uansett rase, alder og 
handicap kan delta og det blir satt stort fokus 
pa hundens trivsel pa banen. Derfor er det 
ikke mulig a jukse med a dra hunden etter 
seg, da bade kontakten og samarbeidet skal 
vasre godt. Dette er en sport som passer for 
alle individer, og om man onsker det er det 
fullt mulig a konkurrere. S 

Chanel spinner rundt. 
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Beauty far sin bel0nning - masse kos! 


