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Intyg från examinator 

Tävlingssekreterare 

UTBILDNING 

Datum för utbildningens start: ________________________ 

Kursledarens namn: _________________________________ 

EXAMINATOR 

Namn: _____________________________________________ 

Adress: _____________________________________________ 

Postadress: __________________________________________ 

Klubbtillhörighet: ____________________________________ 

Mailadress: __________________________________________ 

Telefonnummer: ______________________________________ 

ASPIRANTER 

På nästa sida fyller du i namnen på samtliga aspiranter som genomfört det praktiska provet. 

Rapporten ska omfatta alla som gjort provet, såväl godkända som icke godkända. 
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ATT OVANSTÅENDE UPPGIFTER ÄR KORREKTA INTYGAS HÄRMED: 

 

___________________________________________ ____________________________________________ 

Namnteckning examinator   Namnförtydligande examinator 

Namn Personnummer Gren som provet omfattade 

(t ex rallylydnad) 

Grenspecifikt praktiskt 

prov (del 5) 

Godkänt/Icke godkänt 
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