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Inför start av utbildningen 
 
Checklista 

• Klargör vem som är arrangör av utbildningen. Arrangören verifierar att deltagarna har rätt 
behörighet. 

• Klargör vem som är kursledare. 

• Kontakta Studiefrämjandet och meddela att utbildningen skall starta. 

• Meddela SBK:s kansli, tävlingsavdelningen, att utbildningen skall starta och skicka in en 
förteckning över deltagarna. Använd blanketten som finns på SBK:s hemsida. 

• Efter att utbildningen har anmälts till SBK:s kansli skapas inloggning till webbverktyget 
för teori och teoretiskt prov både för deltagare och kursledare.  

• Läs igenom, och delge, aspiranterna Blanketter för domaraspiranter i rallylydnad. Där 
finns, utöver blanketterna, även beskrivningar för hur de olika delarna ska genomföras 
och vad som förväntas av alla som är delaktiga i elevens utbildning. 

• Den teoretiska delen tillsammans med kursledaren måste slutföras och godkännas innan 
övriga delar kan påbörjas. 

• Examination kan inte göras förrän samtliga delar är slutförda. Deltagarna ska uppmanas 
att planera för examinationen i god tid. 

• Examination måste ske senast två år efter utbildningen påbörjats, annars måste hela 
utbildningen göras om från början. 

 
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 ha startat i avancerad klass på officiell tävling. 

• Förmåga att hantera domarrollen och kunna agera på ett förtroendeingivande sätt mot 
tävlande. Domaren ska även kunna utbilda skrivare i rallylydnad. 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 skall deltagare rekommenderas av SBK lokalklubb, distrikt eller 
SKK länsklubb, specialklubb eller ungdomsförbund. 

 
 
Erfarenheter av att tävla, träna eller vara funktionär från andra grenar meriterande och ger eleven 
en bredare erfarenhetsbas. Deltagarna lämnar in ett personligt brev till kursledaren där erfarenheterna 
beskrivs. 
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Din uppgift som kursledare 
 
Du ska utbilda domare som är en viktig representant för tävlingsverksamheten och som i sin tur 
kommer att utbilda andra funktionärer. Din uppgift är att planera, strukturera, leda och coacha de 

blivande domarna i sin utveckling. 
 
Att komma väl förberedd till utbildningen är A och O. Du ska ha förberett ämnet och hur 
lektionerna ska genomföras på ett stimulerande sätt. Du ska vara på plats i god tid och ha allt 
material i god ordning. 
 
Klimatet som skapas i gruppen påverkar upplevelsen och inlärningen. Ge därför god tid till att 
forma en god gruppdynamik där man ser, lyssnar och respekterar varandra. 
Du arbetar enlig studiecirkelns metodik som syftar till en gruppinriktad utbildning där alla är 
delaktiga, stimuleras att söka egen kunskap och tar ansvar för utbildningen. 

 
Kursens arbetsformer 

• Teoridelen grundläggs som interaktiv utbildning via webben. 
• Teoretiska genomgångar av lärare och gruppdiskussion 

• Praktiskt arbete med att rita banor och uppbyggnad av banor, i grupp och enskilt 

• Praktisk övning i bedömning av rallylydnadsekipage 

• Diskussioner 

• Hemarbete 
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Ämnen  Arbetsform 

Introduktion, presentation och information om kursinnehåll Teori 

Rallylydnaden inom SBK-organisationen, information om 
examination och auktorisation 

Teori 

Rallylydnadens grundidé och SBK:s policy för hundhållning 
och vår relation till hunden vid uppfostran, utbildning och 
träning samt SKK:s domaretiska regler. 

Teori/Webb 

SBK:s etiska regler samt domarens roll och ansvar inom 
rallylydnaden 

Teori/Webb 

Arrangörskompendiet Teori/Webb  

Genomgång av regler för officiella rallylydnadstävlingar. 
Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar. 

Teori/Webb 

Banritning och genomgång av banritningsprogrammet Teori  

Gruppvisa banritningsövningar med diskussioner Teori och praktik 

Genomgång av momentbeskrivningar för alla klasser samt 
domarkompendium och vanliga avdrag 

Teori 

Uppbyggnad av banor i praktiken, placering av skyltar och 
övrigt banmaterial 

Teori och praktik 

Hemuppgift i banritning Teori och praktik 

I grupp bedöma ekipage, om möjligt filmade Praktik 

Enskilt bedöma autentiska ekipage med åtföljande 
diskussion och jämförelse med kursledarens bedömning. 
Filmas gärna!  

Praktik 

Summa timmar 4-6 dagar = minimum 60 studietimmar  

 

Teorigenomgång och teoriprov via webb 

En förutsättning för att webbteorin ska kunna starta är att arrangören lämnat in en 
deltagarförteckning enligt blankett till SBK:s kansli.  
 

Den teori som behandlas i webbverktyget följs upp av diskussioner vid de 
sammankomster som leds av kursledaren.  SBK:s kansli debiterar arrangören 
kostnaden för webbverktyget. 

SBK:s webb-verktyg innehåller: 
· Regler för rallytävlingar 
· Etisk policy 

· Allmänna bestämmelser 
· Särskilda bestämmelser 
· Specifika bestämmelser 
· Banritningsprogram 

· Protokoll och förkortningar 
· Arrangörskompendium 

· Moment förtydligande 

· Bedömning samtliga klasser 
· Slutligt teoretiskt prov 
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Banritning 
Eleven ska, mellan de fysiska utbildningstillfällena i den teoretiska delen, rita två banor i varje 
klass och skicka till kursledaren. 

• Kursledaren kontrollerar att banorna följer gällande regler. 

• Eventuella kompletteringar och ändringar ska vara klara innan nästa fysiska 
utbildningstillfälle. 

• Kommentarer och avvikelser från gällande regler ska dokumenteras i blanketten i kapitel 
1 i Blanketter för domaraspiranter i rallylydnad. 

 

Bakbedömningar 
Eleven ska utföra bakbedömningar som omfattar minst tre tillfällen, med totalt minst 100 ekipage 
fördelat på minst 30 ekipage i NKL, 50 ekipage i AKL/MKL och resterande 20 ekipage i valfri 
klass. Bakbedömningen ska göras på officiell rallylydnadstävling, för minst två olika domare. 
Bakdömning för kursledaren får endast ske vid ett tillfälle. 
 

• Officiell domare ska rita banan. Banan skall ritas på ett sådant sätt så att den är lätt att 
förstå. 

• Banan ska skickas till aspiranten senast fyra (4) dagar innan tävlingstillfället för att denne 
ska ha möjlighet att provbygga den. 

 

Teoretiskt prov – webb-version 

• Teoriprovet öppnas av kursledaren, separat för varje deltagaren, när deltagaren är redo att  
göra teoriprovet.. 

• Godkännande krävs innan examination får påbörjas. 
 

Inofficiell tävling 
Domareleven ska på inofficiell tävling döma minst 40 ekipage fördelat på minst 15 ekipage i 
NKL och minst 15 ekipage i AKL /MKL. Aspiranten kontaktar sin klubb eller sitt distrikt och 
ber dem arrangera en inofficiell rallylydnadstävling, där aspiranten ska vara domare under 
överinseende av kursledaren eller annan auktoriserad domare. 
 

Examination 
 
Examinationens genomförande finns att läsa i ”Blanketter för domaraspiranter i rallylydnad” 
på brukshundklubben.se 
 

Utvärdering 
 
Utvärdering av utbildningen till domare rallylydnad finns på kurssidan i sbk-utbildning.  
 


