Kursplan för domare i rallylydnad
MÅLGRUPP
Medlem i klubb under SKK-organisationen under minst de 2 senaste åren.

FÖRKUNSKAPER OCH ANDRA KRAV FÖR ANSÖKAN TILL
UTBILDNINGEN
•
•
•
•

•
•

Auktoriserad rallylydnadsskrivare, tjänstgjort minst 5 tävlingar med totalt minst 100 starter.
Mycket god kännedom om rallylydnadens alla moment, regler och tävlingar.
Tävlingsmerit, minst startat i avancerad klass på officiell tävling.
Förmåga att hantera domarrollen, kunna agera på ett förtroendeingivande sätt mot tävlande.
Domaren skall även kunna utbilda rallylydnadsskrivare. En domare kan tvingas fatta obekväma
beslut vilket ställer krav på förmågan att agera lugnt i situationer där opartiskhet och rättvisa kan
ifrågasättas.
Innan utbildning påbörjas ska deltagare rekommenderas av klubb inom SKK-organisationen.
Fyllt 18 år när utbildningen startar.
Det är upp till kursarrangören att kontrollera att ovanstående krav är uppfyllda innan
utbildningen påbörjas.

KURSARRANGÖR
SBK-distrikt eller lokalklubb inom SBK i samverkan med distrikt.

Lista över kursledare delges via SBK:s kansli. Anvisningar för kursledaren fås från SBK:s kansli.

Det praktiska provet genomförs på officiell tävling. En extern examinator utses av UG
rallylydnad.

KURSINNEHÅLL
Rallylydnadens grundidé, rallylydnaden inom SBK-organisationen, SBK:s policy för hundhållning
och vår relation till hunden vid uppfostran, utbildning och träning, SBK:s etiska regler, SKK:s
domaretiska regler, arrangörskompendiet, officiella regler för rallylydnadstävlingar, dokumentet
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”Vanliga avdrag”, banritning och banbyggnation, momentbeskrivningar, bedömning, samt
kunskap om att lämna positiv feedback i kommentarer.

OMFATTNING
Minst 60 studietimmar.
•
•
•
•
•
•

Tillkommer tid för:
Förberedande webb-teori
Hemuppgift i banritning
Bakbedömningar på minst tre olika tävlingar
Teoretiskt prov
Inofficiell tävling
Examination som kan göras först när övriga delar av utbildningen är genomförda och godkända.

KURSMATERIAL
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Regler för officiella rallylydnadstävlingar och momentbeskrivningar för alla klasser
Domarkompendium för rallylydnad
Arrangörskompendium för rallylydnadstävlingar
Vanliga avdrag
SBK:s policy för hundhållning och vår relation till hunden vid uppfostran, utbildning och träning,
Etisk policy för prov och tävlingar inom Svenska Brukshundklubben
SKK:s domaretiska regler
Domarprotokoll och resultatlistor
SBK:s webb-verktyg som innehåller:
Regler för rallytävlingar
Etisk policy
Allmänna bestämmelser
Särskilda bestämmelser
Specifika bestämmelser
Banritningsprogram
Protokoll och förkortningar
Arrangörskompendium
Moment förtydligande
Bedömning nybörjarklass - mästarklass
De olika avsnitten gås igenom med hjälp av kontrollfrågor.
Slutligt teoretiskt prov genomförs i webbverktyget.

UTBILDNINGSMÅL
•
•
•
•
•
•

Rallylydnadsdomare skall efter genomförd utbildning kunna:
Konstruera banor och döma tävlande i samtliga klasser.
Förstå rollen som domare och uppträda enligt SKK:s och SBK:s anvisningar.
Vara trygg i sin bedömning.
Veta var domaren hittar uppdateringar av olika dokument samt anpassa sig efter dem.
Domaren ska även kunna utbilda och auktorisera nya skrivare.
Vara ett stöd för övriga tävlingsfunktionärer.

AUKTORISATION
Domaraspirant som blivit godkänd vid såväl teoretiskt som praktiskt slutprov auktoriseras av
SBK och erhåller ”Certifikat domare rallylydnad”.
Examination måste ske senast två år efter utbildningen påbörjats, annars måste hela
utbildningen göras om från början.

AVAUKTORISATION OCH ÅTERAUKTORISATION
Auktoriserad domare som inte har dömt någon officiell tävling under två år, eller deltagit vid en
domarkonferens som arrangeras av SBK centralt eller SBK-distrikt, avauktoriseras.
För återauktorisation krävs ny utbildning enligt denna kursplan.
För frågor kring domarutbildningen kontakta tävlingsavdelningen på SBK:s kansli.

