
BOGEY 

DANSK RALLY CHAMPION. 

 

Så har vi været af sted igen. 
 
Ved Rally konkurrencen i Odense i efteråret, rykkede Bogey op i Ekspert-klassen i Rally-
lydighed. Derfor skulle vi have lært nogle nye øvelser i løbet af vinteren. 
 
Den 22. marts var vi til årets første konkurrence i Odense (SBH - Specialklubben for 
Belgiske Hyrdehunde).  Da Vibeke og Arthur også skulle deltage i begynder klassen, måtte 
vi være solidariske og mødte tidligt, selv om vi først skulle være der efter frokost. Vibeke 
havde lovet!!! at få 100 p, så vi kunne sove længe næste gang, men det lykkedes desværre 
ikke. Vibeke kom til at dreje den forkerte vej rundt (- 10 p.), så det blev kun til 87 p. Efter 
en lang formiddag og frokost blev det Bogey`s tur. Det gik rigtigt fint, der blev kun trukket 
2 point, så vi fik 98 p, og vandt klassen. 
 
Den 18. og 19. april var der en dobbelt konkurrence i Hedensted (DKK kr. 5). Igen måtte 
vi tidligt op, så vi kunne støtte Vibeke og Arthur. Denne gang hjalp det, de fik 100 p., og 
vandt klassen. Bogey mistede 1 p. og fik derfor 99 p. Dette rakte kun til en 3. plads, da der 
var 2 der fik 100 p. Søndag var der spænding på. Vibeke og Arthur skulle nu prøve Øvet 
klasse. Her er hunden uden snor og der er en del nye øvelser. Til træning har Arthur haft 
lidt svært ved at koncentrere sig når snoren kom af, men til prøven var der ingen 
problemer, bortset fra Vibekes manglende evne til at kende forskel på højre og venstre. 
Dette kostede igen 10 p., så det blev til 88 p. Bogey skulle nu på banen. I selve 
banegennemløbet ramte han et skilt (-1 p.) og i Ærespladsen (en slags langtidsafdækning 
inde midt på banen, mens næste hund går rundt) lå han lidt uroligt i starten (- 1 p.), derfor 
sluttede weekenden med 98 p. og en 2. plads. Samtidig blev han Dansk Rally Champion. 
Såvidt jeg kan se på de registrerede resultater på Hundeweb, er Bogey den første Schæfer, 
der er blevet Dansk Rally Champion. 
 
At blive Dansk Rally Champion kræver at man får mindst 95 p. i Ekspert klassen 3 gange, 
med mindst 2 forskellige dommere.  
 
Nu vil jeg bruge sommeren til at lære Bogey øvelserne til Champion klassen, dette 
inkluderer at hunden skal kunne gå på plads på højre side, den skal kunne skifte fra venstre 
til højre side og omvendt på 4 forskellige måder, samt lave de fleste øvelser på højre side. 
Så hvis I synes vi laver noget underligt nede på træningspladsen, er det bare Rally-træning. 
 
Hvis der er nogen der vil se nærmere på Rally-lydighed, træner vi om tirsdagen sammen 
med Agility. Der er også konkurrence i Aarslev d. 1/6, hvor Helle og Bossy skal op i 
begynderklassen for første gang (se DKK, Kr. 3`s hjemmeside). 
Regler og øvelser kan ses på www.rally-lydighed.dk. 
 

Kristina og Bogey. 


