
 

Postadress: Box 4, 123 21 Farsta | Besöksadress: Fryksdalsbacken 20, Farsta | Telefon 08-505 875 00  

Svenska Brukshundklubben: 802000–4605 | Brukshundservice Sverige AB: 55646–6453 

info@brukshundklubben.se | www.brukshundklubben.se 

Intyg från kursledare 

Tävlingssekreterare 

UTBILDNING 

Datum för utbildningens start: ________________________ 

 

KURSLEDARE 

Namn: _____________________________________________ 

Adress: _____________________________________________ 

Postadress: __________________________________________ 

Klubbtillhörighet: ____________________________________ 

Mailadress: __________________________________________ 

Telefonnummer: ______________________________________ 

ASPIRANTER 

På nästa sida fyller du i namnen på samtliga aspiranter som gått utbildningen. 

I kolumnerna för de olika delarna skriver du det som är aktuellt för varje aspirant enligt 

följande: godkänd, icke godkänd eller redan genomfört (för del 1 och 2 där vissa kan ha gjort 

provet tidigare och blivit godkända (t ex auktoriserade tävlingssekreterare).
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ATT OVANSTÅENDE UPPGIFTER ÄR KORREKTA INTYGAS HÄRMED: 

 

___________________________________________ ____________________________________________ 

Namnteckning kursledare   Namnförtydligande kursledare 

Namn Klubbtillhörighet Personnummer Baskunskap 

(del 1) 

Allmän kunskap 

tävlingssekreterare 

(del 2) 

Grenspecifik 

del (del 3) 

Webbdelen 

Grenspecifik 

del (del 3) 

Fysisk träff 

Teoretiskt 

prov (del 5) 
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