
Svenska Brukshundklubben 
Utskott prov och tävling  Utgåva 2021-09-01 
Rallylydnadsgruppen   

Ansökan om auktorisation som 
Rallylydnadsskrivare 

Underskrift av rekommenderande styrelsemedlem i klubb/distrikt: 
 
 
 

Datum för rekommendation: 

 

Styrelsemedlemmens namn och styrelsefunktion: 
 

Klubb/distrikt: 
 

 

Namn: 
 

Personnr: 
 

Adress: Postadress: 

 
Telefonnr: 
 

Mobilnr: 
 

Mailadress:  
 

Medlem i klubb:  
 

Inom SBK-distrikt:  
 

Medlemsnr SBK/SHU/SKK: 
 

 

Underskrift av den sökande: 
 
 
 

Datum för ansökan: 

 

 
Intyg om godkänd teoridel 
Deltagare har genomfört teoridelen i SBK:s webb-verktyg: 
 
 
Kursledarens underskrift och namnförtydligande 

Genomfört datum: 
 

 
Medgivande 
Svenska Brukshundklubbens distrikt får publicera mitt namn, bostadsort, mobilnummer samt mailadress i en 
lista över skrivare som finns på distriktets hemsida. 
 

Underskrift aspirant skrivare: 
 
 

Datum: 

 

Namnförtydligande: 
 

 
  



Svenska Brukshundklubben 
Utskott prov och tävling  Utgåva 2021-09-01 
Rallylydnadsgruppen   

Praktiskt slutprov, skrivare rallylydnad  

Skrivaraspiranten ska skriva sammanlagt minst 50 ekipage fördelade över minst två olika 
auktoriserade domare som bakskrivning vid officiell tävling eller vid inofficiell tävling. Antalet ekipage 
jämnt fördelade över nybörjarklass och avancerad/mästarklass. Praktiska provet kan ske vid två olika 
tävlingstillfällen. För godkända praktiska prov ska blanketterna från två godkända skrivningar vara 
ifyllda och underskrivna av de tjänstgörande domarna. Den del som eventuellt inte blir godkänd görs 
om vid senare tävling. Proven ska genomföras inom ett år från utbildningens start.                          

Skrivaraspirantens namn:  

Praktiktillfälle 1 (fylls i av tjänstgörande domare) 

Datum:   

Tjänstgörande domares namn: 

Antal starter i nybörjarklass:  

Antal starter avancerad/mästare: 

Skrivaraspirantens kunnighet: (ingen grå ruta får vara ifylld för godkänt resultat) 

 

Har relevant utrustning 

 

Ja              

 

Saknar relevant utrustning   

 

Säker på förkortningar 

 

Säker     
 

Behöver träna mer   

 

Har koll på 
bana/bannummer 

 

Säker 
 

Behöver träna mer        

 

Hinner skriva avdrag 

 

Säker          
 

Behöver träna mer        

Jag som domare intygar att aspiranten vid detta praktiska prov är:   
     Godkänd 
     Icke godkänd 

 

Tjänstgörande domares underskrift……………………………………………………………………………………………. 

            Övriga kommentarer och tips: 

 



Svenska Brukshundklubben 
Utskott prov och tävling  Utgåva 2021-09-01 
Rallylydnadsgruppen   

 

Skrivaraspirantens namn:  

Praktiktillfälle 2 (fylls i av tjänstgörande domare) 

Datum:   

Tjänstgörande domares namn: 

Antal starter i nybörjarklass:  

Antal starter avancerad/mästare: 

Skrivaraspirantens kunnighet: (ingen grå ruta får vara ifylld för godkänt resultat) 

 

Har relevant utrustning 

 

Ja              

 

Saknar relevant utrustning   

 

Säker på förkortningar 

 

Säker     
 

Behöver träna mer   

 

Har koll på 
bana/bannummer 

 

Säker 
 

Behöver träna mer        

 

Hinner skriva avdrag 

 

Säker          
 

Behöver träna mer        

Jag som domare intygar att aspiranten vid detta praktiska prov är:   
     Godkänd 
     Icke godkänd 

 

Tjänstgörande domares underskrift……………………………………………………………………………………………. 

 

Ifylld auktorisationsblankett och de två godkända, och av domarna undertecknade 
blanketterna för de praktiska proven skickas till skrivaraspirantens distriktsansvariga för 
rallylydnad. 

            Övriga kommentarer och tips: 

 


