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Kursplan 
Domare SBK Specialsök 

ALLMÄNT 

Gäller från 
2022-12-01 

Fastställd av 
Förbundsstyrelsen 2022-11-16 

Syfte 
Att säkerställa att varje registrerat prov i SBK Specialsök genomförs med hög kvalité 
och enligt gällande regler. 

Målgrupp 
Medlem i SBK med god kunskap och färdighet inom specialsök som vill verka som 
domare i SBK Specialsök. 

Kursarrangör 
Förbundets projektgrupp för SBK Specialsök (nedan kallad projektgruppen). 

Behörighetskrav 
Den sökande ska uppfylla följande krav för att vara behörig till utbildningen: 

1. medlem i SBK, 

2. uppfylla minst ett av följande två alternativ: 

2.1. auktoriserad Provledare SBK Specialsök och har arrangerat flera prov, 

2.2. inom sin anställning vid svensk myndighet utsedd att kontrollera och 
godkänna tjänstehundekipage inom specialsök för tjänstgöring,, 

3. rekommenderad av klubbstyrelse eller av projektgruppen samt 

4. deltagit på minst två prov i SBK Specialsök eller motsvarande inom 
myndighet. 

Antagning 
Projektgruppen genomför uttagning av anmälda deltagare och beslutar vilka som ska antas 
till utbildningen med utgångspunkt från lämplighet och färdighet för domarrollen. 

Kostnad 
Enligt särskilt beslut. 

Omfattning 
Ca 40 timmar exklusive aspiranttjänstgöring och aspirantprov. Vissa 
delar görs digitalt. 
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GENOMFÖRANDE 
 

Utbildningen består av nedanstående moduler. Vid planering och genomförande av 
utbildningen ska kursledaren utgå från de behov som varje individ har. Det omfattar 
till exempel att vissa avsnitt kan förlängas, att extra uppgifter eller längre 
praktiktjänstgöring kan läggas till för enskild deltagare för att säkra en jämn 
utbildningsnivå och att önskad kompetens uppnås. 

 

1. Teoretisk utbildning 

Den teoretiska utbildningen genomförs som självstudier via SBK Utbildning (som är 
Brukshundklubbens webbaserade lärplattform). Varje utbildningsavsnitt avslutas 
löpande med delprov för att befästa kunskaperna. Deltagaren tar sig vidare till nästa 
utbildningsavsnitt när godkänt erhållits på respektive avsnitt. Godkänt resultat krävs 
på samtliga delar av den teoretiska utbildningen för att kunna genomföra det 
teoretiska slutprovet. 

2. Teoretiskt slutprov 

Ett teoretiskt slutprov genomförs via SBK utbildning efter att de teoretiska 
delproven är godkända. Godkänt resultat på det teoretiska slutprovet krävs för att 
påbörja den praktiska utbildningsdelen. 

3. Praktisk utbildning 

Den praktiska delen är uppdelad på två fysiska träffat och mellan varje träff ska 
deltagaren göra hemuppgifter som består av att bedöma utbildningsprov. 

Vid de fysiska träffarna ligger fokus på beskrivningskriterier, konstruktiv feedback, 
doftlära och tillämpning av regler. 
4. Aspiranttjänstgöring 

Detta steg kan påbörjas efter det första fysiska blocket. Deltagaren ska 
bakbeskriva ett flertal registrerade prov. Deltagaren ska tillsammans med den 
auktoriserade domaren genomföra samtliga förekommande delar vid proven. När 
så är lämpligt ska deltagaren praktisera aktivt under domarens överinseende. För 
att bli godkänd på detta moment ska deltagaren bedömas vara redo för 
examination av minst två olika domare vid olika prov. 

5. Praktiskt slutprov 

Deltagaren genomför sin examination vid ett registrerat prov med minst fem 
ekipage där två tjänstgörande domare verkar som referensdomare. För godkänt 
resultat måste bedömningen till minst 90% vara samstämmig med referensdomarnas 
bedömning. Referensdomarna ska dessutom enhälligt bedöma att deltagaren är 
lämplig att agera som självständig domare  

I särskilda fall kan projektgruppen för SBK Specialsök besluta om alternativ 
examinationsform. 
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MÅL 

Övergripande mål 
Domaren ska ha fördjupande kunskap och färdigheter för att beskriva och 
återkoppla med konstruktiv feedback i klass 1 och 2 i SBK Specialsök. 

 

Deltagaren ska efter 
genomgången utbildning uppnå 
följande mål: 

Målen innefattar: 

Ha grundläggande kunskap om 
Svenska Brukshundklubben. 

- Vad organisationen arbetar med 
- Organisationens värdegrund 
- Organisationens kärnvärden 
- Organisationens policyer 

Vara väl insatt i de allmänna 
reglerna för prov och tävling. 

- Samtliga delar i regelverket 

Vara väl insatt i regelverket för 
SBK Specialsök. 

- Samtliga delar i regelverket 

Fördjupad kunskap om 
doftbilder. 

- Hur hundens doftsinne fungerar. 
- Hur doftens tillgänglighet 
fungerar. 
- Vad som påverkar 
vittringsförhållandena. 
- Vad vetenskapen visar gällande 
doftbilder och hur den kunskapen 
kan tillämpas inom specialsöket. 

Ha stor kännedom om 
beskrivningskriterier och 
feedback. 

Kunna tillämpa regelverk, 
beskrivningskriterier och övriga 
anvisningar. Ge konstruktiv feedback. 

Kunna sköta administrativa 
delar kring prov. 

Ha god kunskap och färdighet i 
provledarens uppgifter såsom: 
- Ansöka om prov. 
- Boka domare. 
- Skapa inbjudan och PM. 
- Besvara eventuella frågor från 
provdeltagare. 
- Rapportera resultat. 

Ha fördjupad kunskap gällande 
att planera, skapa och 
utvärdera sökområden. 

- Förbereda sökområden på 
korrekt sätt. 
- Bedöma säkerhetsrisker och 
åtgärda dessa vid behov. 
- Skapa väl avvägda sökområden i 
förhållande till klass utifrån 
storlek på område, gömmornas 
placering, söktid och områdets 
beskaffenhet. 
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Deltagaren ska efter 
genomgången utbildning uppnå 
följande mål: 

Målen innefattar: 

Sköta hantering och förvaring 
av preparat på ett korrekt sätt. 

- Hantera och förvara preparat 
enligt regelverket. 
- Ha god kunskap om 
kontaminering. 

Samverka med provledare 
och övriga funktionärer på 
ett föredömligt sätt. 

- Kommunicera med berörda 
funktionärer så att de har den 
information de behöver inför 
prov. 
- Vid behov instruera 
funktionärer och 
provdeltagare 

 
 
 

AVSKILJNING 
Projektgruppen har rätt att avskilja deltagare som under utbildningen visar sig vara 
olämplig som domare. 
 

KURSFUNKTIONÄRER 
Kursledare 
Projektgruppen utser kursledare.   
 

Lärare 
Projektgruppen utser lämpliga lärare. Dessa ska ha stor vana att utbilda 
domare/testledare/beskrivare eller motsvarande och själva ha beskrivet ett flertal prov 
löpande. 

 

Examinator 
Examinatorer vi det praktiska slutprovet ska vara auktoriserade domare i SBK 
Specialsök. 
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AUKTORISATION 
För auktorisation krävs: 

 medlemskap i SBK. 

 godkänt resultat på samtliga teoretiska och praktiska moment i kursplanen. 

 godkänt resultat på teoretiskt och praktiskt slutprov.  

 

Krav för fortsatt auktorisation 
För att fortlöpande upprätthålla auktorisationen krävs:  

 medlemskap i SBK,  

 tjänstgöring som domare vid minst två registrerade prov i SBK Specialsök 

inom de senaste 12 månaderna, 

 godkänt resultat på av projektgruppen beslutade uppdateringsutbildningar 

och  

 deltagande vid domarkonferens minst vartannat år.  

 

Om tjänstgöringskravet ej uppfylls blir auktorisationen automatiskt vilande. För att 
åter få rätt att tjänstgöra krävs godkänt teoretiskt och praktiskt kompetensprov. 
Kompetensprovet omfattar ett teoretiskt och ett praktiskt prov. Teoretiskt 
kompetensprov genomförs enligt särskilt beslut från projektgruppen. Praktiskt 
kompetensprov genomförs på samma sätt som vid examination av 
domare, se ovan. 


