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Utbildningsplan Tävlingssekreterare 

Gäller från 2019-05-15 

 

DEL 5 - UTBILDNINGSKONTROLL 

Teoretiskt prov (grenspecifikt) 

Det teoretiska provet kan göras så snart del 1-3 är genomförda. Godkänt 
teoretiskt prov (högst två år gammalt) är en förutsättning för deltagande i det 

praktiska provet.  Kursledaren intygar det godkända provet till distriktet på 
avsedd blankett. 

Bruks 

Examinatorn utformar provet som omfattar 15 frågor, huvudsakligen hämtade 
ur frågepaketet. Provets slutbetyg ska vara ”Godkänd” eller ”Ej godkänd”. För 
godkännande krävs minst 70% av den maximala poängsumman.  

Det teoretiska provet kan genomföras på en eller flera platser där distriktet 

ordnat med provvakter. Inget hinder finns för att genomföra det teoretiska 
provet samma dag som det praktiska provet men med tid emellan för 
examinatorn att rätta provet.   

Övriga grenar 

Provet sker via SBK Utbildning och omfattar 15 frågor, hämtade ur frågepaketet 
för varje gren. SBK Utbildning slumpar fram vilka frågor som kommer på provet. 
Frågorna består av ”kryssfrågor” som rättas direkt av systemet. Provets 
slutbetyg ska vara ”Godkänd” eller ”Ej godkänd”. För godkännande krävs minst 
12 rätta svar.  

Provet ska alltid genomföras via webben (SBK Utbildning). Genomförandet av 
det teoretiska provet sker hemma.  

Praktiskt prov (grenspecifikt) 

Provet utformas av SBK distriktet och examinatorn i samråd. Examinator till det 
praktiska provet utses av SBK distriktet och ska vara auktoriserad 
tävlingssekreterare i aktuell gren. Tillåtna hjälpmedel under det praktiska 
provet är miniräknare och regelverket. Det praktiska provet kan ske på 
gemensam plats eller på respektive klubb. Provet genomförs för hand på papper. 

En provvakt godkänd av SBK distriktet ska vara närvarande om inte 
examinatorn är det. Examinatorn intygar det godkända provet till distriktet på 
avsedd blankett. 
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Lydnad 
Provet består av att upprätta resultatlistor utifrån protokoll och/eller tabeller 
från domare. Uppgifterna kan hämtas från räkneexemplen eller utformas av 
examinator. 

Bruks 
Provet består av att upprätta resultatlistor utifrån protokoll. Man ska även 
upprätta resultatlistor utifrån tabeller där de olika delarnas (specialen, 
lydnaden) totalpoäng finns angivna per domare. Uppgifterna kan hämtas från 

räkneexemplen eller utformas av examinatorn. 

Mondioring 
Provet består av att upprätta resultatlistor utifrån protokoll. 

Rallylydnad 
Provet består av att upprätta resultatlistor utifrån protokoll. 

 

Gren Antal 

resultatlistor 

Antal resultatlistor 

utifrån tabeller 
med domarnas 
totalpoäng på de 
olika delarna 
(special, lydnad) 

Provtid 

Lydnad 4 listor à 3 hundar - 2 

timmar 

Bruks 1 lista à 3-5 
hundar 

3 st 2 
timmar 

Mondioring 3 listor à 3 hundar - 2 

timmar 

Rallylydnad 1 lista à 20 
hundar 

- 1 timme 

 

Provets slutbetyg ska vara ”Godkänd” eller ”Ej godkänd”. För godkännande 
måste samtliga resultatlistor vara korrekt upprättade samt protokollen 

korrekt förda och uträknade. Resultatet delges eleverna senast 14 dagar 
efter provet. 

 

 


