Kursplan
Provledare SBK Specialsök

ALLMÄNT
Gäller från

September 2020.

Fastställd av

Förbundsstyrelsen § 204/2020, 2020-08-29.

Syfte

Att säkerställa att varje registrerat prov i SBK Specialsök genomförs med hög kvalité
och enligt gällande regler.

Mål

Provledaren ska ha nödvändig kunskap och färdighet för att planera, förbereda och
genomföra prov i samtliga klasser i SBK Specialsök. Provledaren ska kunna utforma
sökområde på rätt nivå.

Målgrupp

Medlem i SBK med god kunskap och färdighet inom specialsök som vill verka som
provledare i SBK Specialsök.

Kursarrangör

Förbundets projektgrupp för SBK Specialsök.

Kursledning

Projektgruppen utser kursledare som ansvarar för kursens genomförande. Kursledaren
är den som intygar att deltagaren har genomfört alla delar i utbildningen.
Projektgruppen utser handledare till varje deltagare inför den praktiska utbildningen.
Handledaren ska vara auktoriserad domare eller provledare i SBK Specialsök med god
erfarenhet. Handledarens uppgift är att stödja och ge deltagaren tips och råd vad
gäller utformningen av sökområden samt det praktiska genomförandet av registrerat
prov i SBK Specialsök.

Postadress: Box 4, 123 21 Farsta | Besöksadress: Fryksdalsbacken 20, Farsta | Telefon 08-505 875 00
Svenska Brukshundklubben: 802000–4605 | Brukshundservice Sverige AB: 556448–6453
info@brukshundklubben.se | www.brukshundklubben.se

Examinator

Projektgruppen utser examinator. Denne ska vara domare i SBK Specialsök med god
erfarenhet. Examinatorn får inte vara, eller tidigare ha varit, kursledare eller
handledare för deltagaren.

Behörighetskrav

Deltagaren ska uppfylla följande krav för att få påbörja utbildningen:
1. medlem i SBK,
2. godkänd SBK Instruktör Specialsök eller inneha annan av projektgruppen bedömd
likvärdig kompetens samt
3. rekommenderad av klubbstyrelse.

Kostnad

Enligt särskilt beslut.

Omfattning

Kursen genomförs huvudsakligen som självstudier via Internet och praktiskt arbete i
dialog med handledare. Tid för detta är individuellt.

Rekommenderad litteratur
Regler för SBK Specialsök

Gällande anvisningar för SBK Specialsök
Aktuella styrdokument inom SKK och SBK.
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GENOMFÖRANDE
Kursen innehåll sammanfattas i tre moduler:
Teoretisk utbildning
Utbildning via Internet

Praktisk utbildning
Skapa sökområde med hjälp
av handledare

Aspiranttjänstgöring
Verka som provledare under
överinseende av handledare

Varje del ska vara godkänd innan nästa del i utbildningen får påbörjas.
Utbildningstiden är individuell men maximalt 12 månader från starten av
utbildningen.
Den praktiska delen har fokus på att skapa sökområden samt arrangera prov. Vissa
delar av utbildningen kan ske på distans. Utbildningen genomförs med hjälp av en
handledare. När handledaren bedömer att deltagaren är redo påbörjas
aspiranttjänstgöringen. Deltagaren ska då verka fullt ut i rollen som provledare och
arrangera ett eller flera registrerade prov i SBK Specialsök under överinseende av
handledaren (handledaren verkar som den formella provledaren). Slutligen
examineras deltagaren då denne tjänstgör som provledare vid ett registrerat prov.
Vid planering och genomförande av utbildningen ska kursledaren och handledaren
utgå från de behov som varje individ har. Det innebär att vissa avsnitt kan förlängas
eller förkortas beroende av behovet. Det kan även betyda extra hemuppgifter eller
längre praktiktjänstgöring för enskild deltagare för att säkra en jämn utbildningsnivå
och att önskad kompetens uppnås.
Handledare och kursledaren ska samråda om när deltagaren är redo att gå upp till
examination.

Efter avslutad utbildning ska kursdeltagaren kunna:
Planera och genomföra provtillfällen för samtliga klasser inom specialsök
Ta fram förekommande handlingar tex. PM, inbjudan samt resultatredovisning.
Deltagaren ska dessutom ha:
Mycket god teoretisk och praktisk kunskap att tillämpa för att skapa bra
sökområden.
Mycket god kunskap att utvärdera och föreslå förbättringsåtgärder i sökområden och
i delmoment.
Mycket god kunskap i hantering, förvaring och smitta av material/objekt samt
preparering av doftkällor, avvallning och kontaminering
Kunskap om doftdiskriminering
Kännedom om beskrivningsprinciper
God kunskap om regelverket
Mycket goda kunskaper i att riskbedöma och säkerställa säkra sökområden.
Goda kunskaper om vittringslära
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Arbetsformer
Utbildningen ska ha fokus på praktisk inriktning genom arbete med tilldelad
handledare för att få en stor idé- och kunskapsbank hur man kan lägga upp olika prov
och sökområden. Utbildningen skall även lägga stor vikt på riskbedömning av
sökområden.

INNEHÅLL – LÄRANDEMÅL
Varje del ska vara godkänd innan nästa del i utbildningen får påbörjas.
Utbildningstiden är individuell men maximalt 12 månader från starten av den
webbaserade delen.
Del

Namn

Lärandemål

Genomförs via

Del 1

Baskunskap

Kunskap om omorganisationen och
dess policys.

Internet
SBK Utbildning

Del 2

Allmän kunskap
tävlingsfunktionärer

God kännedom om ”allmänna regler
för utställningar, prov, tävlingar och
beskrivning”

Internet
SBK Utbildning

Del 3

Övriga styrdokument
inom SKK och SBK

Kunskap om olika policys.

Internet
SBK Utbildning

Del 4

Praktiskt arrangemang
av prov

Provets upplägg, tider,
storlek på område, riskbedömning.

Internet
SBK Utbildning

Del 5

Organisera prov

Inbjudan, PM, funktionärsinfo och
rapportering av registrerat prov.

Internet
SBK Utbildning

Del 6

Praktisk träning

Skapa sökområden, planera, förbereda Distans och vid träffar
och genomföra registrerat prov.
med handledaren

Del 7

Examination

Genomföra ett registrerat prov

Slutprov

Övergripande utbildningsmål
Auktorisation som provledare i SBK Specialsök.

Teoretisk utbildning, del 1-5
Information kring utbildningens innehåll, omfattning och genomförande
Information om praktiktillfällen, tilldelning av kursledare och handledare
Information om Internetbaserad undervisning och lärplattform
Information om examination
Policy för hundhållning och vår relation till hunden vid uppfostran, utbildning och
träning
Policy för medlemskultur i Brukshundklubben
Policy gällande alkohol och droger
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Etisk policy vid prov & tävling
Policy gällande kränkande särbehandling och trakasserier
SKK:s policy för digitala medier
Hundförbudstiden - Länsstyrelsen
Teoretiska kunskaper för att planera, förbereda och genomföra registrerat prov
Regler för SBK Specialsök
Teoretiska utgångspunkter för att skapa sökområden
Fördjupad specialsökslära (jämfört med instruktörsutbildningen)

Praktisk utbildning, del 6
Skapa sökområden
Utvärdera sökområden
Planera, förbereda och genomföra registrerat prov
Deltagaren och handledaren bestämmer tillsammans var och när denna del ska
genomföras. Båda två hjälps åt att hitta ekipage eller personer som deltagaren kan
öva sina färdigheter på. Deltagaren får möjlighet att öva på att planera område och
instruera ekipage/personer samtidigt som kursledaren finns med för tips och svar på
frågor.

Utbildningskontroll före examination
Efter godkänd webbutbildning följer en inlämningsutgift vilken skall innefatta en film
med beskrivning av ett med information om ett planerat sökområde, hur och varför
gömmorna (3-4 stycken) placerats som dom gjort samt riskbedömning. Ett
provekipage filmas vid sök i området som om det vore ett registrerat prov. Filmerna
skickas till kursledare och handledare vilka ger feedback och meddelar godkänd/icke
godkänd.
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EXAMINATION
Deltagaren examineras både teoretiskt och praktiskt. För godkännande krävs:
•

Medlemskap i SBK.

•

Godkänd på samtliga teoretiska och praktiska moment.

•

Godkänd av utsedd examinator vid praktiskt slutprov.

Teoretiska prov
De teoretiska proven genomförs efter relevanta delar i utbildningen. Projektgruppen
beslutar om former för genomförande av examinationen.

Praktiskt slutprov
Deltagaren måste vara godkänd vid teoretiska examination innan praktisk
examination får genomföras. Det praktiska provet kan genomföras på något av dessa
två sätt:
1. Biträdande provledare på registrerat prov i SBK Specialsök i valfri klass. Vid
provet finns en auktoriserad provledare med som är den som ansvarar för
provet men deltagaren ska fullt ut utföra alla provledarens uppgifter.
2. Provledare vid examinationstillfälle som arrangeras på motsvarande sätt som
ett registrerat prov i SBK Specialsök. Istället för anmälda provdeltagare
används frivilliga ekipage med lämplig kunskapsnivå. Närmare instruktioner
för genomförandet beslutas av projektgruppen.
Projektgruppen beslutar vilket sätt som ska användas i respektive fall och utser
examinator.

AUKTORISATION
Deltagare som blivit godkänd vid såväl teoretiskt som praktiskt slutprov samt
genomfört praktiktjänstgöring auktoriseras av projektgruppen som Provledare i SBK
Specialsök.

Krav för fortsatt auktorisation
För att upprätthålla auktorisationen krävs medlemskap i SBK och tjänstgöring som
provledare vid registrerat prov i SBK Specialsök inom de senaste 24 månaderna. Om
det har gått längre tid sedan tjänstgöring blir auktorisationen automatiskt vilande.
För att åter få rätt att tjänstgöra krävs godkänt teoretiskt och praktiskt
kompetensprov. Kompetensprovet omfattar ett teoretiskt och ett praktiskt prov.
•

Teoretiskt kompetensprov genomförs enligt särskilt beslut från
projektgruppen.

•

Praktiskt kompetensprov genomförs på samma sätt som praktiskt slutprov
vid examination av provledare (del 7), se ovan.

6

