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Stevnehåndbok rallylydighet v.2.0 

  
Godkjent av styret 12. januar 2015 

Oppdatert juni 2016 (v1.1) 
Oppdatert februar 2020 (v2.0) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Innledning  
Styret ønsker at de ulike grenene arrangerer årlige stevner, dette profilerer klubben og 
gir fin stevnetrening til nye ekvipasjer i klubben. OODK har hvert år siden 2014 
arrangert rallylydighetsstevne på Brekke.  
 
Hos NKK er rallylydighetsstevner klassifisert som ”prøver” (mens agility- og 
lydighetsstevner er klassifisert som ”utstillinger”.  Det medfører at informasjon ligger på 
forskjellige steder hos NKK, og at det er litt ulike prosedyrer rundt 
stevnearrangementer. 
 

Denne håndboka er basert på de erfaringer vi har hatt med å 
arrangere rallylydighetsstevne, samt viktige ressurser fra NKK og Norsk 
rallylydighetsklubb (NRL):  

• Regler for rallylydighet (NKK: siste versjon er gyldig til 31.12.20) 

• Brukerveiledning DWA registrering av prøveresultater (NKK, 2016) 

• Prøveveileder (NRL oppdatert juni 2019) 

http://www.nkk.no/
http://www.rally-lydighet.com/forarrangrer.htm
https://www.nkk.no/getfile.php/13290000-1520852036/Dokumenter/Aktiviteter/Lydighet%20og%20rally/Revidert-regeleverk-Rallylydighet%202018.pdf
https://www.nkk.no/getfile.php/131970082-1551261370/Dokumenter/Aktiviteter/Arrangør/Brukerveiledning%20-%20DWA%20rallylydighet.pdf
http://www.rally-lydighet.com/wp-content/uploads/2019/01/Pr%C3%B8veveileder_NRL_rev070119.pdf
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Overordnet plan for stevnet 
 
Stevneleder skal i god tid før stevnet sette opp en plan med oversikt over ressursbehov (utstyr, 
dommere, funksjonærer etc.) og planlegge inntekter og utgifter basert på antatt antall deltagere. 
 

Hvor foregår stevnet Brekke, Maridalen 

Varighet 9-16 (avhengig av antall deltagere og ringer) 

Øvelser Rallylydighet, alle offisielle klasser 

Utstyr Som beskrevet i regler for rallylydighet og i prøveveilederen. 
NB! Strøm og PC med nettilgang  er nødvendig 

Premier Premier og rosetter koordineres og skaffes av styret  
NRL anbefaler 1/3 premiering 
Rosetter til pallen i alle klasser, rosett til Cert, rosett til Championat, 
sløyfebånd til kritikkskjema, ferdighetsmerker (metall) 

Kiosk Enkel servering. Pølser, kake, vaffel, kaffe, brus 
NB! Koordiner med andre grupper dersom stevnene er tett i tid. 

Dommere Det må inngås avtale med dommer i god tid. Bruk NKK skjema. 
Husk å avklare behov for mat og drikke. 
Dommergave 

Mannskap Plukkes ut blant de av klubbens medlemmer som har meldt seg på. 
Stevneleder setter opp en arbeidsfordeling og sender 1-2 uker før 
stevnet. 
NB! Ansvarlig for kiosk, sekretariat og premier bør pekes ut tidligere. 
De som bidrar ½ dag får 50 OODK poeng, hel dag 100 OODK poeng. 

Påmelding, startlister, 
registrering av resultater mm 

Rallylydighetsprøver håndteres i sin helhet i Dogweb arra. 
Brukerveiledning  for Dogweb arra for rally finnes på NKK sine 
nettsider.  
 

 

 
Forberedelser  
Året før stevnet  
 

Søknad 
Fristen for å søke om å arrangere offisielle rallystevner er 31. oktober året før stevnet 
skal arrangeres. Før man kan søke om å få arrangere et stevne må man ha en 
stevnedato. Et forslag til dato må avklares med øvrige grupper i OODK. Det er også lurt å 
bruke en liste med foreløpige stevnedatoer som finnes på facebook siden til NRL. 
 
Søknaden legges inn på NKKs elektroniske tjenester, Klubbadministrasjon > Søknad om 
prøve. (Se prøveveileder, punkt 2) I OODK er det styret som gjør denne oppgaven.  Når 
stevnet er godkjent legger NKK det inn med et ID-nr samme sted. Det er også her man 
administrerer stevnet ( > Vedlikehold av prøver). 

Dommere  
Rallydommere er travle mennesker, og man må begynne å tenke på hvilke dommere 
man ønsker så snart som mulig. Det finnes oversikter over godkjente rallydommere både 
hos NRL og hos NKK. Når de ønskete dommerne er kontaktet og har takket ja til 
oppdraget, skal de fylle ut skjema for dommeravtale (NKK). Dette skjemaet er en 
gjensidig bindende avtale om at dommeren skal dømme for oss. Hvis dommeren trenger 

https://www.dogweb.no/nkkapp/Klubb/openPage/klubb_login.html
https://www.rally-lydighet.com/praktiskinfo/dommerutdannelse/
https://www.nkk.no/provedommere-og-annet-personell/category1064.html
https://www.nkk.no/getfile.php/13297467-1508412765/Dokumenter/Aktiviteter/Arrang%C3%B8r/NKK_DommeravtaleNorsk_aktiv.pdf
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flybilletter og hotellrom kan det være lurt å bestille dette så tidlig som mulig. Spør 
dommerne når de ønsker å reise. Hvilken dommer som skal dømme eliteklassen bør 
bestemmes og annonseres i god tid. For øvrige klasser kan det være lurt å vente med å si 
hvilke klasser dommerne skal dømme til vi vet hvor mange påmeldinger vi har.  

Stevneleder  
Styret utnevner en stevneleder så tidlig som mulig. Stevneleder kan ikke selv starte på 
stevnet, i motsetning til klubbens øvrige medlemmer. De senere årene har vi hatt to 
praktiske stevneledere som jobber jevnt med arrangementet gjennom året, og en annen 
som har fungert som stevneleder på stevnedagen.  
 
2-5 måneder før 
Annonsering  
Lett tilgjengelig informasjon om stevnet bør ligge på oodk.org, og det bør være et 
facebookarrangment for stevnet.  Stevneleder får admrettigheter til oodk/FB og 
oppretter arrangement. Dette bør også deles på gruppen rallylydighetsstevner i Norge. 
Webansvarlig legger ut informasjon på oodk.org. 

Påmelding  
Påmelding gjøres i dogweb arra. Påmeldingsfristen settes ofte til to uker før stevnet.  

Premier, rosetter, merker og sløyfer  
Stevneleder for rally vurderer hva som behøves av premier, rosetter, merker og 
sløyfer. NRL anbefaler 1/3 premiering, dette er i tillegg til rosetter. Bestillingen 
formidles til det styremedlemmet som har ansvar for innkjøp av premier og rosetter. 
Hvem dette er varierer. 

Påminnelse/bekreftelse til dommerne  
Det kan være lurte å minne dommerne om stevnet i god tid, og spørre om særlige ønsker for 
mat og drikke. NKKs reiseregningsskjema kan eventuelt sendes ut reiseregningsskjema. 
 
Rekruttere mannskap 

Det er lurt å oppfordre folk til å melde seg på på treninger og å informere om at det 
forventes at alle stiller opp som arrangører. 
  
Ca to uker før stevnet  

Rekruttere mannskap  
Mannskap plukkes ut blant de av klubbens medlemmer som har meldt seg på stevnet. 
Stevneleder setter opp en arbeidsfordeling og sender 1-2 uker før stevnet. NB! Ansvarlig 
for sekretariat, kiosk og premier bør pekes ut tidligere. Det er behov for folk til rigging, 
kafé, sekretariat (i hytta), ringsekretær, banemannskap, tidtaker, kurér (dommerskjema 
fra ring til sekretariat), premier. De seneste årene har vi delt dagen i to, og involvert 
omtrent 20 stykker. (Se vedlegg 1) 

Informasjon til mannskapet/arbeidsliste  
Mannskapet bør få god informasjon om når de skal møte opp, hva arbeidsoppgavene går 
ut på, og hvor lenge de kan regne med å holde på. Informasjonen bør komme i god tid før 
stevnet, og minimum skriftlig. Informer også gjerne på treningene. 

https://www.nkk.no/provedommere-og-annet-personell/category1064.html
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PM og startlister  
Stevneleder lager PM (se vedlegg 2). Se veileder punkt 17 for punkter som bør med. 
PM sendes ut på mail senest en uke før stevnet. Det skal også sendes til dommerne.  
 
Arra genererer startlister, startnummer deles ut ved opprop i ringen på stevnedagen.  
 
Fremmøtetider beregnes ut fra følgende tider:  
Briefing10 minutter/pulje (maks 20 ekvipasjer pr pulje)  
Klasse 1 5 minutter/ekvipasje  
Klasse 2-elite 4 minutter/ekvipasje  
Ombygging15 minutter/klasse  
 

Deltagere under 18 år 
Deltagere som fyller 18 år det året stevner finner sted, får refundert påmeldingsavgiften 
ved fremvisning av legitimasjon i sekretariatet.  
 

Toaletter  
Klubben eier to toaletter. Disse bør tømmes før stevnet. Kontakt HIBAS ved Gunnar 
Mathisen.  
 
 

Ca en uke før stevnet  

Dommere  
Dommerne bør kontaktes for å høre om det er noe de lurer på før stevnet.  

Innkjøp  
Sett opp en handleliste over alt vi trenger, husk å samordne med klubben. 
 
Toalettene: dopapir, papirhåndklær, såpe, våtservietter, Antibac, etc  
  
Kiosken: kaffe, te, mineralvann, vaffelrøre, pølser m/tilbehør, beger, asjetter, bestikk, 
servietter, grillkull, tennvæske etc + skaffe minst to hjemmelagde kaker.  
 
Utstyr: Papir, skriverblekk, ringbånd, bensin til aggregatene   
 
Dommere: Gave (vin, suvenir, blomster), lunsj og snacks (frukt, nøtter, kjeks, pastiller)  

Utskrifter fra Dogweb arra som skal være med på stevnet 
Kritikkskjemaer printes ut fra Dogweb arra før stevnet (Veileder punkt 9). 
Dersom aktuelt skal dommere få reiseregningsskjema. 
Skriv ut papirer som skal fylles ut på stevnet og sendes inn til NKK i etterkant. (veileder punkt 
20) (Resultatlistene hentes ut på stevnedagen fra dogweb arra.) 

 
Startlister, startnummer 
Startlistene tas ut fra dogweb arra. Listen må ofte bearbeides i Excel pga særlige behov som 
en fører med hunder i flere klasser etc. Deretter settes den opp i word. (Vedlegg 3) 
Startnummer settes opp løpende for hver klasse.  
 

https://www.nkk.no/provedommere-og-annet-personell/category1064.html
https://www.nkk.no/getfile.php/131969847-1554720286/Dokumenter/Aktiviteter/Arrangør/Regelverk%20og%20bestillingsskjema%20prøver/17%20Rallylydighet.pdf
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Vipps 
Kioskvarer kan betales med Vipps. Vippskode for OODK er19591 

Sjekke/teste utstyr  
Rallygruppa har en stevnekasse i OODK hytta med to sett skilt, to regelhefter og 
matskåler og leker. Alt hindermateriell må sjekkes. Alt utstyr (f eks aggregat, PC/skriver, 
stoppeklokker) testes og evt feil utbedres. Husk bensin til aggregatene!  

  
Dagen før stevnet  

Rigging  
Ringen(e) på minimum15 x 25 meter settes opp dagen før stevnet. I tillegg til ringbånd 
rundt ringene bør det settes opp bånd som markerer hvor telt kan plasseres, samt sluser 
inn og ut av ringene.  
Samtidig setter vi opp telt til startområder, kiosk og sekretariat, samt bord og stoler i 
teltene.   
 

Annet  
• Premier, rosetter og dommergaver fordeles på klasser  

• Vaffelrøre lages, hamburgersalat skjæres opp  
• Skilt settes ut i Maridalsveien, til parkering og toalett, og på grusveien 

«Stevne pågår» 

• Kritikkskjemaer sorteres i henhold til startlistene  
 

 

Gjennomføring av stevnet 

Før start  
Mannskapet møter minimum en time før start for å gjøre alt klart. Noen henger opp 
arbeidsliste, tar i mot mannskapet, deler ut gule vester m/navnelapper og viser alle på 
plass. Stevneleder tar i mot dommerne, deler ut reiseregningskjemaene og viser dem 
ringene og hindermateriellet. Alt ledig mannskap hjelper dommerne med banebygging.  
 

Først av alt startes aggregatet, slik at sekretariat og kiosk kommer fort i gang. 

Kiosken  
Kaffe- og vaffelproduksjon settes fort i gang. Dommerne og skriverne skal ha kaffe og 
mineralvann tilgjengelig i teltene så snart som mulig. I tillegg skal dommerne ha snacks 
(se innkjøpsliste). Prisliste(r) må gjøres godt synlig, og søppelbøtter settes fram.   
 

Sekretariat  
Sekretariatet etableres i klubbhytta. Ta av lemmene foran vinduene og få på lyset.  

• Kople opp PCer på nett, printer, dokumenter, skrivesaker 
• Heng opp startlister (vi pleier å teipe dem på tilhengeren).   

Under stevnet  
En av dommerne er NKKs representant. 
 
Stevneleder har det overordnete ansvaret for gjennomføringen av stevnet. Ønsker 
velkommen og passer på at alt går som det skal.  
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I kiosken tilberedes og selges vafler, kaker, pølser, kaffe, te og mineralvann.  
  
Ringsekretærene holder orden på deltakerne og kritikkskjemaene, samt tar tiden på 
hver ekvipasje.  
  
Banebyggerne er tilgjengelige ved ringen og hjelper til med å rette opp skilt og hinder, 
samt andre oppgaver dommer/ringsekretær trenger hjelp til.  
  
Sekretariatet skriver inn resultater i Dogweb arra som regner ut poengsummene etter 
hvert som ekvipasjene er ferdige og kritikkskjemaene klare. Premiegrad og plassering 
skrives på skjemaene som skal deles ut til deltakerne sorteres etter plassering (laveste 
plassering øverst). Resultatlister skrives ut og undertegnes av dommerne. Stift på 
sløyfe/bånd med riktig farge. 
  

Etterarbeid  

På stevnedagen  
Når alle klasser er ferdige takker stevneleder dommerne og deler ut dommergavene.  
  
Nå gjenstår det kun å rydde slik at Brekke framstår på samme måte som før stevnet ble 
rigget til. Alle må bidra med å rydde. Det skal også være ryddig i hytte, container og 
tilhenger.  
 

Dersom telt har blitt våte av regn, er det stevneleders ansvar å få med folk og tørke dem 
ute når det blir tørrvær.   
  
Stevneleder passer på å takke mannskapet.  
 

Innen fire uker  
Følgende dokumenter sendes inn til NKK for ferdigmelding av stevnet (se veileder punkt 
20): 

• oppgjørsskjema, 
• rapport fra NKKs representant,  
• rapport fra stevneleder,  

• resultatlister med signatur fra dommer 

 

 

  
Stevneleder skriver en liten rapport fra stevnet som sendes til styret. Rapporten vil 
inngå i årsberetningen for klubben.  
 
Liste med opptjente OODK poeng sendes til styret. 
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Vedlegg 1: Eksempel på oppsett av tidskjema og arbeidsliste 
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Vedlegg 2 

 
  



9 
 

Vedlegg 3 
 

 


