
 
 

Minnesanteckningar från distriktsträff i Rallylydnad på Lidingö BK 
091001 
 

Närvaro 
Maud Steinrud Nacka BK (sammankallande), Lottie Gerdlind DTBK, Sofia Angleby 
Mälarö BK, Britta Lindqvist Lidingö BK, Gudrun Berger Tyresö BK, Bosse Nilsson 
Värmdö BK och Susanne Salomonsson SSBK. 
 
Diskussion om remissförslaget som centrala arbetsgruppen tagit fram. 
Vi som grupp kom fram till följande tankar och synpunkter på förslaget som vi önskar 
att distriktet tar med sig till Kydingeholm. 
 
Skyltarna bör ses som symboler (piktogram). Man ska nog inte se skyltarna i detalj 
och haka upp sig på pilar eller text.  
 
Vi förstår att det ska vara svensk stavning på skyltarna men när det gäller 
Stoppskylten vill vi att man behåller den som den ser ut nu och som den för övrigt ser 
ut i hela Sverige i trafiken. Det är ett piktogram som är framtaget för ett ändamål och 
ska vi helt plötsligt ändra detta för att vi ser att stavningen ska vara svensk så blir det 
tokigt. Det är sedan barnsben inlärt att Stop ser ut som den ser ut.  
 
Skyltarna 208, 209, 111 och 112 är okonsekventa när det gäller texterna.  
 
Viktigt att det inte blir likt traditionell lydnad så till vida att det blir strikt/stelt. 
 
Redan idag har människor svårt med spiralen och vi ser därför att man fortsätter att 
ha den med bara en utgång. Vi ser alltså att man ska gå 3 varv för att sista varvet 
runda den sista ensamma konen för att gå ut till höger respektive vänster.  
 
Vi skulle önska att man försöker göra bilderna större och även texten. Men vi ser 
samtidigt att det ska vara symmetri i skyltarna. Så alla skyltar har samma storlek på 
just bild och text.  
 
I åttans frestelse vill vi även kunna använda oss av personer istället för koner. Vi ser 
därför att man ändrar i beskrivningen för skylten.  
 
Klassindelningen är bra och att numren är egna per klass för på så vis kan man 
lägga till flera skyltar i framtiden.  
 
Vi önskar att man behåller alla skyltar som det är på förslaget. Önskemål finns att 
man försöker hitta fler skyltar för att få en större variation både för träning och tävling.  
 
Tänk på att det bara är 3 skyltar i fortsättningsklassen som inte är stationära. Man 
kanske ska ändra om lite i skyltarna så det blir flera i klassen. Allt för att det ska bli 



 
mer flyt i banan i fortsättningsklassen. Antingen måste man anpassa regelverket efter 
detta eller lägga till fler nya skyltar. 
 
Vi pratade om hur man vet att en tävlingsbana är rätt typ av bana för just den 
klassen. Vi kom fram till att det är bra att ha ett minimiantal av klassens skyltar för att 
få klassas som just den klassen för att sedan fylla upp med skyltar från klasserna 
under för att få en fullång bana. 
 
Kanske ska vi tänka på antalet stationära skyltar per klass. 
 
Kanske ska införa gula och röda kort för att göra det enkelt och mer synligt att det är 
en varning eller diskning. 
 
Bra med fyra klasser. Mer överskådligt. Bara positivt med fler skyltar. 
  
Trevligt med flera skyltar där man arbetar med högerhandling. Men det som saknas 
är en enkel skylt där man tar tillbaka hunden till vänstersidan.  
 
VI får inte glömma bort vilken grundfilosofi vi ska ha i rallyn. Det är fortfarande 
familjehunden och glädje och samarbete som ligger i grunden. Vi måste komma ihåg 
det för att inte trassla in oss i för snåriga regler så att vi glömmer bort eller att det 
innebär att det blir strikt och stelt.  
 
Nästa Möte 
Vi bjuder in till nästa distriktsträff den 2 november 2009 klockan 19:00 på Vällingby 
BK. Då berättar vi hur det gick på centrala konferensen på Kydingeholm.  

 
Tack för visat intresse och ert deltagande. Minnesanteckningarna kommer att 
publiceras på Stockholmsdistriktets hemsida http://sbkdistr.se/ under Kommittéer & 
Arbetsgrupper.  
Hör av Er om Ni har frågor eller funderingar. 
 
Vänlig hälsning 
Maud Steinrud och Lottie Gerdlind 
 


