
Rally-tokoa Ruotsalaisittain

Viime keväänä meidän rally-tokon tavoitteet täyttyi ainakin toistaiseksi ja sen jälkeen pohdin mitä sitä
seuraavaksi tekisi rallyn saralla. Loppu kesästä luin seuramme (Villähteen Agility-Urheilijat) syksyn
kurssikalenteria ja huomasin listoilla Ruotsin rally-kurssin. Kurssin vetäjänä toimii Johanna Heiman, joka
kävi kesällä oman koiransa kanssa Ruotsissa kisoissa ja sai koiransa myös Ruotsin rally-valioksi. Tässä
jutussa on käytetty pohjana Johannan kirjoittamaa reissukertomusta.

Vuoden 2019 alusta säännöt muuttuivat sen verran, että Suomen rally-toko valio voi mennä suoraan
mestariluokkaan. Aiemmin kisaaminen Ruotsissa olisi pitänyt aloittaa alokasluokasta, vaikka koira olisi ollut
Suomessa RTVA. Soitellen sotaan ei kuitenkaan kannata Ruotsiin lähteä, sen verran säännöt ja kyltit eroavat
Suomesta. Oman lisämausteen tuo tietysti tuo ihana ruotsin kieli, mikä ei ainakaan itsellä ole se vahvin
puoli.

Erot Suomeen verrattuna

Ruotsissa on paljon samanlaisia tehtäviä kuin meillä, mutta ylimmässä luokassa on myös useita erilaisia
tehtäviä tai eri lailla suoritettavia tehtäviä. Suurimpia kyltteihin liittyviä eroavaisuuksia ovat esineen kanto,
liikkeessä pyörähdys ohjaajaa kohti, sivuaskeleet koiraa kohti, edestä puolen vaihto istumisesta (minkä saa
tehdä pyörähtämällä) ja ohjaajan eteen seisomaan tulo.  Muita eroja on mm. hyppy, mikä voidaan suorittaa
kolmella eri tavalla (sarjahyppyjä ja putkea ei Ruotsissa ole). Kaikkien ”kierrä koira” -tehtävien jälkeen
pysähdytään ja edessä peruutuksen matkaksi riittää yksi koiran mitta, mutta ensin on esitettävä edessä
seisominen. Merkille lähetys tehdään liikkeestä suoraan eteenpäin ja vaikeutta lisää, että merkki voi olla
myös spiraalin tai pujottelun reunimmainen kartio.

Tehtävien suorituspaikka on kyltin vieressä ja suoritusalue on puoli metriä ennen kylttiä ja puoli metriä
kyltin jälkeen. Suuntaa muuttavat tehtävät tehdään kyltin edessä kuten meilläkin. Peilikuvakylttejä ei ole,
joten koiran ollessa oikealla puolella, tehtävä pitää kääntää omassa päässä toisin päin.

Ruotsissa on paljon tehtäviä, mitkä voidaan suorittaa myös hitaasti tai juosten. Muutamaan tehtävään
voidaan tulla juosten tai hitaasti, mutta siitä jatketaan normaalilla vauhdilla. Spiraali ja pujottelu tehdään
aina normaalissa vauhdissa, mutta niille voidaan tulla juosten tai hitaasti. Tehtävän jälkeen ohjaajan pitää
muistaa viimeisen kartion kohdalla jatkaa matkaa taas hitaasti tai juosten. Merkille lähetys voidaan tehdä
sekä juoksusta, että hitaasta vauhdista. Jos koira jätetään tai lähetetään johonkin vauhdin ollessa hidasta
tai juoksua, ohjaaja liikkuu välin ilman koiraa normaalissa vauhdissa. Huh, paljon muistettavaa!

Muutaman tehtävän kohdalla seuruu jatkuu aina koira vasemmalla, vaikka tehtävä olisi alkanut oikean
puolen seuruulla. Näitä tehtäviä on eteen istumaan ja seisomaan tulo sekä edessä peruutus, mistä koiraa ei
kutsuta takaisin vaan se jää odottamaan ja ohjaaja kävelee koiran luokse ja ottaa sen lennosta seuraamaan
vasemmalle puolelle. Merkille lähetyksessä koira jää odottamaan ja ohjaaja ottaa koiran liikkeessä mukaan
seuraamaan sille puolelle millä se seurasi ennen lähetystä.

Ruotsin kyltit löytyy osoitteesta: https://www.brukshundklubben.se/tavling-utstallning/rallylydnad/moment-i-
rallylydnad/



Radalla

Ruotsissa tuomari kutsuu kilpailijan kehään nimellä ja se toimii samalla lähtölupana. Koiran hihna irrotetaan
ennen kehään tuloa ja hihna laitetaan taskuun niin, että se ei näy. Lähtökyltillä tehdään perusasento ja siitä
lähdetään omatoimisesti suorittamaan rataa. Rata voi alkaa koira oikealla tai vasemmalla puolella, se
kerrotaan ratapiirroksessa. Ruotsissa hihna- ja pantasäännöt ei ole niin tiukat kuin Suomessa. Pannoissa ei
saa olla ketjuosia, mutta esim. kankainen puolikuristava panta ja noutajatalutin on sallittu. Punkkipannat ja
pannasta roikkuva nimilaatta ei aiheuta Ruotsissa hylkäystä.

Ruotsissa vartaloavut ovat sallittuja myös mestariluokassa, mutta tiukempia ollaan koiran paikoillaan
pysymisessä. Ruotsissa ei olla myöskään niin tarkkoja rintamasuunnan osalta esim. hypyn jälkeen.

Ruotsissa radalta ei oteta aikaa eli samat pisteet saaneet jakavat sijoitukset.

Pistelasku

Koulutustunnukseen hyväksytyt pisterajat Ruotsissa on alokasluokassa 70p, avoimessa 75, voittajassa 80p
ja mestariluokassa 90p. Seuraavaan luokkaan voi siirtyä yhdellä 100 pisteen suorituksella tai kolmella
hyväksytyllä tuloksella. Seuraavaan luokkaan ei ole kuitenkaan pakko siirtyä, vaikka olisi saanut siirtymiseen
oikeuttavat tulokset. Mestariluokassa valioitumiseen vaaditaan kolme yli 90 pisteen suoritusta.

Yksi suuri ero Suomeen verrattuna on, että Ruotsissa ei voi uusia tehtävän suoritusta. Tehtävän mennessä
pieleen on vain pakko jatkaa matkaa ja tehtävän kohdalle kirjataan -10 pistettä. Lisäksi Ruotsissa on 1, 3 ja
10 pisteen virheiden lisäksi 5 pisteen virheitä.

Ruotsiin kisaamaan

Ruotsissa kisaamista suunnittelevan pitää ensimmäisenä saada kirjattua koiransa tiedot Ruotsin
kennelliiton tietokantaan eli Hunddataan. Tämä koskee muitakin lajeja ja näyttelyitä. Ilmoitus tehdään
lähettämällä kopio koiran rekisteritodistuksesta Svenska Kennelklubben:iin. Ulkomainen kisaaja ei tarvitse
Ruotsissa lisenssiä, mutta koiran ohjaajan pitää olla oman maansa kennelliiton tai jonkun alayhdistyksen
jäsen. Jäsenyys pitää myös todistaa kisapaikalla ilmoittautumisen yhteydessä. Ruotsin rally-toko kisat
löytyvät osoitteesta http://sbktavling.se/. Sieltä löytyvät tiedot kisoista ja saman järjestelmän kautta myös
ilmoittaudutaan. Ruotsissa ilmoittautumistiedot ovat julkisia, eli kuka tahansa voi käydä katsomassa, ketä
kisoihin on ilmoittautunut. Lähtölistat ja kisakirje ilmestyvät samaan järjestelmään noin viikko ennen kisoja
eli sähköposti kutsua on turha odotella. Saman järjestelmän kautta ilmoittaudutaan myös mm.
tollauskokeisiin.

Me jatkamme vielä harjoittelua ja katsotaan, uskaltaudutaanko joskus Ruotsiin rally-kisoihin. Hauskaa
vaihtelua tämä on ainakin ollut!

Niina Roivainen


