
Rallyinstruktøruddannelsen i Sydkystens Hundeskole 2022-2023 

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

Næsten 50 kursister har gennemført uddannelsen, og mange underviser i dag med stor succes i rally. 

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

eller 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. Designe 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 kan fx være  

• Instruktør med dokumenteret erfaring i hundeundervisning.  

• Instruktør med kendskab til grundlæggende indlæringsteorier og –principper  

• Rutineret rallyudøver med ønske om en rallyinstruktøruddannelse  

Det forventes at du har kendskab til rally og helst har gået til rallyprøver. Ring gerne til en af os, hvis du er i 

tvivl. 

Kursusindhold  
Et kursus forløber over 5 hele dage kl. 9-16. En af dagene vil der indgå praktisk træning med egen hund på 

holdet. Hovedelementer i uddannelsen:  

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

2. Detaljeret skiltekendskab  

3. Indlæring af momenter der indgår i skiltene opdelt i kategorier i hver klasse, fx i Begynderklassen: 
Fremadgående bevægelse, Vendinger, Spiral og Slalom, Frontposition, Twist og Stationære øvelser  

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

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



6. Opbygning af baner. Regler og temaer.  

7. Bedømmelse af ekvipager, der gennemfører rallybaner  

8. Træning af mennesker, så man kan rådgive om, hvordan holddeltagere på alle planer kan udvikle 
sig/forbedre deres performance  

 

Eksamen  
Kurset indeholder en skriftlig og en praktisk eksamen. 

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 søndage fra kl. 9-16: 9. oktober 2022, 20. november 

2022, 29. januar 2023, 12. marts 2023 og 30. april 2023. 11. juni 2023 er reservedato.  

Kurset afholdes i Solrød.  

Kursusprisen er 6.500 kr. inkl. moms for hele forløbet. Prisen inkluderer alle materialer, let morgenmad og 

kaffe/te og kage i løbet af kursusdagene. Frokost medbringer man selv.  

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

4757).  

Undervisere  
Amanda Haue Jakobsson. Eksamineret rallyinstruktør fra Sydkystens Hundeskole. Har været autoriseret 

rallydommer hos DKK. Har mangeårig erfaring i rallykonkurrencer på alle niveauer. 

Paul Lysholdt. Uddannet klikkerinstruktør hos Hund & Træning. Autoriseret rallydommer hos DKK og NKU.  

Har mangeårig erfaring i rallykonkurrencer på alle niveauer. 


