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UG Bruks bjuder in till

Skyddshelg
8-10 april 2022
Uppgradering till 1:a klass A-domare
samt

Träff och träning för skyddsfiguranter
Aktiva figuranter och A-domare som önskar uppgradera sig till 1:a klass A-domare inom
”svenskskyddet” bjuds in till en träff med övernattning i Yxnerum, 44 km söder om
Norrköping.
I mån av plats kan övriga intresserade (domare och tävlingsledare) deltaga. Inget formellt
program för dessa grupper är framtaget. Syftet kan vara egen förkovran och/eller
uppdatering.
Lennart Larsson och Pelle Karlsson tar hand om domarnas utbildning och aspirant-prov,
medan Matti Kumpula och Sverker Lindbladh tar hand om figurantträningen.

Preliminärt program:
Fredag 8/4:
16-18: Vi anländer, checkar in, installerar oss i rummen
18.00: Inledning, presentationer
19.00: Samling till enkel middag (soppa och smörgås)
Lördag 9/4:
8.00:
Frukost
9.00:
Domare: Teori o praktik inför söndagens aspirantprov.
Figuranter: Teori och praktik: Figurantarbete som tävlingsfigurant.
18.00
Middag
Söndag 10/4:
8.00:
Frukost
9.00:
Aspirantprov. Närvarande figuranter är beredda att agera vid provet.
ca16.00: Avslutning
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Söndagens aspirantprov innefattar skyddsdelen för att bli 1A-domare. Därutöver måste
aspiranten antingen redan vara 1B-domare eller inom ett år ha gjort/göra de aspirantprov
som krävs för att bli 1B-domare, se auktorisationsbestämmelserna;
Auktorisationsbestämmelser bruksdomare rev 131105 (brukshundklubben.se)

Figuranter: Alla aktiva figuranter är välkomna att anmäla sig. Speciellt intressant är det
kanske för figuranterna som blev godkända strax innan ”coronan”, då flera inte har fått
möjlighet att figurera på tävling.
Hundar: Ta gärna med egen skyddsutbildad hund som skulle kunna användas vid
figurantutbildningen.
Plats: Yxnerum hotell-, kurs- och konferenscenter, cirka 44 km söder om Norrköping.
Kostnad:
Figuranter och domare som deltar på söndagens aspirantprov: SBK centralt kommer stå
för logi, mat och resekostnad.
Tävlingsledare, och domare som inte deltar på söndagens aspirantprov: 2900 kronor,
betalas av respektive distrikt. Önskas hundrum betalas ytterligare 200 kronor.
Anmälan. Distrikt skickar in följande uppgifter om anmäld deltagare till Anna Haeggblom
Bjellå, anna.haeggblom.bjella@brukshundklubben.se, senast den 1 februari 2022.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Namn
Bostadsadress
Mailadress
Distrikt
Uppgift om deltagaren är skyddsfigurant, tävlingsledare och/eller domare (och kategori)
Uppgift om deltagare har anmält/kommer att anmäla till söndagens aspirantprov
Uppgift om eventuellt delat rum
Uppgift om eventuellt hundrum
Uppgift om medföljande hund kan användas i figurantutbildningen.

Anmälan är bindande. Eventuell kostnad faktureras distrikten. Avgiften betalas inte tillbaka
vid avanmälan då anmälningstiden har gått ut, platsen kan dock överlåtas till annan
behörig deltagare.
Anmälan om deltagande i söndagen prov görs av distriktet på fastställd blankett, vilken
ska vara förbundskansliet tillhanda senast 14 dagar före provet.
Eventuellt kommer det att finnas möjlighet för aspirant som vill bli 2A-domare att
genomföra aspirantprov.
Frågor besvaras av Lennart Larsson, tel 076 125 54 77.
Välkomna!
/ UG Bruks

