
Årsberetning fra rallylydighetskomiteen 2016 
 
 
Rallykomiteen i 2016 bestod av Mari og Fredrik Nagel-Røkholt frem til 1.mars da Anneli 
Bentsen ble spurt om å være med i komiteen og være leder for rallygruppa. Det har ikke 
vært komitemøter ettersom treningene har fortsatt med den samme organiseringen som 
tidligere år, og det var styret i brukshundklubben som arrangerte rallystevnet i år.  
 
Rallygruppa har fast trening hver onsdag kl 18-21, ute i sommersesongen og inne i 
klubbhuset på vinteren. I tillegg er det trening på tirsdag formiddag kl 10-12 og for 
ekvipasjer som konkurrerer aktivt var det trening på søndag kl 12-14. Høsten/vinteren 
2016 er det rullerende innetrening i helg med de andre gruppene i klubben. Det er stort 
sett 7-10 ekvipasjer på formiddagstreningene, og 8-12 på kveldstreningene.  Gruppa har 
ingen instruktør, men alle som trener aktivt har rullerende treningsansvar etter en 
fastsatt plan. De nyeste har ikke dette treningsansvaret før de er godt kjent med både 
gruppa og hundesporten, og selv ønsker å ha dette ansvaret. Det å ha treningsansvar 
innebærer å bygge en eller flere baner. Alle hjelper hverandre med å bli bedre ved å 
komme med tilbakemeldinger og tips da man trener. Det er et godt miljø i rallygruppa 
hvor det er fokus på rallylydighetens verdier: Samspill, glede og holdninger.  
 
I løpet av høsten 2016 tok rallygruppa kontakt med andre dyktige folk i klubben og 
lærte litt om å legge og gå spor. Dette var det stort engasjement for i gruppa og det ble 
en sosial og koselig ettermiddag i skogen.  
 
I løpet av 2016 har det vært ca. 10 ekvipasjer som har konkurrert. Rallygruppa kaller 
seg for Team Ille Bra, og har flere ganger vist at det stemmer denne sesongen. Samtlige 
av ekvipasjene har vært på pallen og/eller mottatt cert. To ekvipasjer deltok på NM-
kvalifisering, men ble diskvalifisert og kom derfor ikke videre til finalen som ble 
arrangert i Bø i Telemark. Det har vært en fast gjeng på stevner over tid, som medfører 
en god støtte og heiagjeng for den som konkurrerer i ringen. De røde genserne og 
vestene med "Team Iille Bra" på ryggen synes godt i folkemengden, og jubelropene 
under premieutdelingen høres godt.  
 
Det ble arrangert sommeravslutning på Dilling den 22.juni med 12 hunder og 12 førere. 
Det ble servert kaffe og kake, og det ble avholdt en konkurranse der førerne byttet 
hunder og gikk en bane med selvkomponerte rallyøvelser. Rallyfruer (mannlige 
samboere/ektefeller) og foreldre måtte også delta under dette arrangementet. Det ble 
mange fine bilder og gode lattere under sommeravslutningen. 
 
For første gang ble det av klubben holdt et to dagers stevne i rallylydighet 11. og 12.juni. 
Det var dessverre to store stevner som ble holdt samme dag som medførte noe mindre 
deltakelse enn ønsket, men tilbakemeldingene i rallymiljøet har vært positive på 
arrangementet. Neste år er det planlagt et nytt to dagers stevne 10. og 11.juni.  
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