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Auktorisationsbestämmelser för 

bruksprovsdomare inom SBK 

A. Teoretiskt aspirantprov 
 
Det teoretiska provet är ett engångsprov och kvalificerar för deltagande i praktiskt prov för 
såväl 1- som 2-klass. För B-domarskap omfattar provet tolv frågor (ej skydds- eller 
patrullmomenten). För A-domarskap tillkommer fem frågor om skyddsmomenten. För PTR-
domarskap tillkommer fem frågor om patrullmomenten Vid komplettering besvaras endast 
skydds- respektive patrullfrågorna. 
 
Teoretiskt prov anordnas som regel fyra gånger per år enligt FS bestämmande. Distrikten står som 
arrangörer och har att sköta de praktiska arrangemangen. Anmälan om deltagande i provet görs av 
distriktet på fastställd blankett som ska vara förbundskansliet tillhanda senast 14 dagar före 
provet. Frågorna samt instruktioner för provets avhållande översänds till arrangören genom 
förbundskansliets försorg till vilket också aspiranternas svar ska insändas (omedelbart efter 
provet). 
 
Tiden för provet är för B-delen 60 minuter, för A-delen 30 minuter och för PTR-delen 30 
minuter. 
 
För deltagande i teoretiskt prov fordras: 

a) att aspiranten uppnått en ålder av minst 18 år.  
b) att aspiranten framfört hund i minst lägre klass vid officiellt bruksprov med lägst godkänt 

resultat (gäller inte som hjälpförare i rapporthundsgruppen). 
c) auktorisation som tävlingsledare för aktuell B). För deltagande i teoretiskt prov till A-domarskap 

krävs auktorisation som tävlingsledare för kategori A. 
d) att distriktsstyrelsen tillstyrker deltagande. 

 
Senast fem veckor efter provet meddelas aspiranten, och anmälande distrikt, uppnått resultat.  Vid 
underkännande delges aspiranten motivering för detta. 

 

B. Praktiskt aspirantprov 
 
Praktiskt aspirantprov anordnas av distrikt på uppdrag av FS. Ansökan ska tillställas 
förbundskansliet senast en månad före provdagen med angivande av samlingsplats, tidpunkt för 
samling samt provledarens namn och fullständiga adress. I ansökan anges också omfattningen 
av provet, alltså vilka delar det omfattar samt nivån (1-klass/2-klass) för de olika delarna. Provet 
leds av en provledare som antingen är domare eller tävlingsledare och auktoriserad för 
grupperna (gruppen) i fråga. I varje lag ska två 1-klassdomare fungera som referensdomare.  
Namnuppgift på domare ska lämnas till förbundskansliet senast tre veckor före provet. Provet 
anordnas i enlighet med gällande regler för officiella bruksprov, dock inte i samband med 
officiellt prov. Rapportdelen kan genomföras som bedömning av centralt utsänd DVD 
(motsvarande medium). Beställning av DVD ska i så fall göras hos förbundskansliet senast två 



månader före provet.  
 
Anmälan om deltagande i provet görs av distriktet på fastställd blankett, vilken ska vara 
förbundskansliet tillhanda senast 14 dagar före provet. Aspiranter från arrangerande distrikt äger 
företräde före aspiranter från andra distrikt. 
 
Praktiskt prov för 2B-domarskap består i bedömning av hundar i spår- och sökhundsgruppen. 
Provet består av två delar: sökdelen respektive resterande moment (påsläpp på spår, uppletande av 
spår, lydnad, budföring, uppletande av föremål). Det kan anordnas som antingen komplett prov 
eller endast en av de två delarna. För auktorisation som 2B-domare måste de två delarna vara 
godkända inom ett år.  
  
Praktiskt prov för 1B-domarskap består i bedömning av hundar i rapport- och sökhundsgruppen. 
Provet består av tre delar: rapportdelen, sökdelen respektive resterande moment (lydnad, 
uppletande av föremål). Provet kan anordnas som antingen komplett prov eller endast en eller två 
av de tre delarna. För auktorisation som 1B-domare måste de tre delarna vara godkända inom ett 
år. 
 
För A-domarskap ingår komplettering bestående av bedömning av hundar i skyddstjänst.  
Aspirant äger rätt att delta i kompletteringsprov till A utan att vara godkänd som B-domare (2- 
respektive 1-klass). Godkännande i kompletteringsdelen får vara vilande i högst ett år. 
 
För PTR-domarskap ingår komplettering bestående av bedömning av hundar i patrullmoment.  
Aspirant äger rätt att delta i kompletteringsprov till PTR utan att vara godkänd som B-domare (2- 
respektive 1-klass). Godkännande i kompletteringsdelen får vara vilande i högst ett år. 
 
Vid tre på varandra följande underkännanden i samma av de i det praktiska provet ingående 
delarna måste minst två år förflyta innan deltagande i den delen får ske på nytt. 
 
För deltagande i praktiskt prov för 2-klass fordras: 
 
a) godkänt teoretiskt aspirantprov för aktuell kategori (inte äldre än fem år). 
b) att distriktsstyrelsen tillstyrker deltagande. 
 
För deltagande i praktiskt prov för 1-klass fordras: 
 
a) att minst två år förflutit sedan prov i vilket 2-klassauktorisation för aktuell kategori erhållits. 
b) att aspiranten fungerat som domare i den utsträckning distriktet finner tillräcklig.    
c) att distriktsstyrelsen även i övrigt tillstyrker deltagande. 
  
Ett och samma par referensdomare får fungera för högst tio aspiranter per del (rapport, sök, 
resterande moment). 
 
Kostnader för praktiskt aspirantprovs avhållande bestrids av förbundet under förutsättning att 
minst tre aspiranter är anmälda, dock gäller att aspirant endast erhåller reseersättning till 
distriktsgränsen då denne deltar i prov i annat distrikt än det egna. Se SBKs rese- och 
traktamentsbestämmelser. 
 
Senast fem veckor efter provet meddelas aspiranten, och anmälande distrikt, uppnått resultat. Vid 
underkännande delges aspiranten motivering för detta. 
 
 
C. Tjänstgöring 
 
Ej tjänstgjort under det senaste kalenderåret 
Domare som inte dömt eller deltagit vid regional domarkonferens under det senaste kalenderåret 
måste, för att åter få rätt att döma, avlägga kompetensprov. Provet kan avläggas vid officiellt 
bruksprov inom ramen för domarens auktorisation. Minst tre hundar ska delta i provet och minst 
en av domarna ska vara av 1-klass. 



 
Ansökan om att få avlägga kompetensprov ska göras hos distriktet som i samråd med arrangören 
avgör provets grupp, klass och domare. 
 
Deltagande i kompetensprov får ske högst tre gånger. 
 
Vid bruksprovet fungerande domare ska granska resultatet och avgöra om detta kan godkännas. 
Besked om resultatet lämnas till distriktet, till vilket även protokollen insänds. Distriktet meddelar 
förbundskansliet i de fall kompetensprov godkänts. 
 
Ej tjänstgjort på fem år 
Domare som inte dömt under de fem senaste kalenderåren måste, för att åter få rätt att döma, 
avlägga såväl teoretiskt som praktiskt aspirantprov på nytt. 
 

 


