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Utbildningsplan  

Tävlingsledare Lydnad 

Regional utbildning 

ALLMÄNT 

Tävlingsledaren är den person som guidar ekipaget runt banan i lydnadsklasserna. 

Tävlingsledaren kommenderar och visar vart man ska. Det är även tävlingsledaren som 

planerar var i ringen de olika momenten ska genomföras. 

BEHÖRIGHETSKRAV 

• Medlem i klubb inom SKK-organisationen 

• Tävlingsmerit 2:a pris i lydnadsklass 1 eller inneha motsvarande erfarenheter 

• Rekommenderad av sin klubbstyrelse. 

KURSLEDARE 

Distriktet utser en eller flera domare/tävlingsledare i lydnad med god erfarenhet som kan 

agera som kursledare åt de aspiranter som vill påbörja utbildning till tävlingsledare. När en 

blivande aspirant hör av sig och vill påbörja utbildning utses en av kursledarna som 

ansvarig för aspiranten. 

Kursledarens roll består i att finnas tillgänglig för frågor från aspiranten under 

webbutbildningens gång samt att träffa aspiranten vid ett tillfälle för att hen ska få 

möjlighet att kommendera några ekipage och få hjälp/tips från kursledaren. Kursledaren är 

den som intygar genomförda delar i webbutbildningen och den praktiska träningen (del 1-8) 

samt det teoretiska slutprovet i del 10 till distriktet på särskild blankett. 

ANMÄLAN  

Kursdeltagaren anmäler sig till SBK-distriktet genom att fylla i det intresseformulär som 

finns på SBK Utbildning samt bifoga rekommendationsbrev från sin klubbstyrelse. 

Distriktet ansvarar för att i samband med mottagande av anmälan till utbildning 

kontrollera att behörighetskraven är uppfyllda. Därefter skickar distriktet in anmälan om 

utbildning (i excelfil som finns på hemsidan) till kansliet på tavling@brukshundklubben.se  

mailto:tavling@brukshundklubben.se
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Aspiranten skapar ett konto i SBK Utbildning och därefter lägger kansliet till utbildningen 

på aspirantens konto. 

OMFATTNING OCH LÄRANDEMÅL 

Varje del ska vara godkänd innan nästa del i utbildningen får påbörjas. 

Utbildningstiden är individuell men maximalt 18 månader från starten av den webbaserade 

delen. 

Del Namn Lärandemål Genomförs via 

Del 1 Baskunskap Kunskap om organisationen och dess 

policys. 

Webben 

Del 2 Allmän kunskap 

tävlingsfunktionär 

God kännedom om ”Allmänna regler för 

utställningar, prov, tävlingar och 

beskrivning” 

Webben 

Del 3 

 

Särskilda regler för 

lydnadstävling 
• Villkor för deltagande 

• Protester 

• Kontroller 

• Tävlingsledaren i lydnad 

• Förarens skyldigheter och hunden 

utrustning 

• Hundens beteende 

• Övriga regler 

• Diplom och championat 

• Priser och uppflyttningar 

• Begränsning av startantal 

• PM 

• Dispensansökan 

• Funktionärsfördelning 

• Prisutdelning 

Webben 

Del 4 Praktiskt 

arrangemang och 

utrustning 

• Tävlingens upplägg 

• Tider 

• Storlek på ringen 

• Utrustning 

Webben 

Del 5 Momentkunskap • Generella anvisningar för utförande 

och bedömning av moment 

• Momenten i startklass 

• Momenten i klass 1 

• Momenten i klass 2 

• Momenten i klass 3 

Webben 

Del 6 Organisera tävling • Bygga en bana i olika klasser 

• Banvandring 

Webben 

Del 7 Planera tävling God kunskap om vad en tävlingsledare 

gör innan tävling. 

Webben 
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Del 8 Praktisk träning Att i praktiken kunna kommendera och 

guida ekipage runt banan. 

Fysisk träff med 

kursledaren 

alternativt skicka in 

film. 

Del 9 Praktiktjänstgöring Praktiskt genomförande av tävling. På tävlingar 

Del 10 Utbildningskontroll Teoretiskt och praktiskt slutprov Teorin via webben. 

Praktiken på 

tävling. 

ÖVERGRIPANDE UTBILDNINGSMÅL 

Auktorisation som tävlingsledare i lydnad. 

LITTERATUR / HJÄLPMEDEL 

Samtliga dokument går att hitta i SBK Utbildning. 

• Officiella regler 

• Anvisningarna 

• Bedömningsanvisningarna 

• Övriga styrdokument inom SKK och SBK, exempelvis policys. 

PRAKTISK TRÄNING (DEL 8) 

Aspiranten och kursledaren bestämmer tillsammans var och när denna del ska genomföras. 

Båda två hjälps åt att hitta ekipage eller personer som aspiranten kan öva sin 

kommendering på. Den här delen av utbildningen kan även utföras genom att aspiranten 

filmar när hen kommenderar och skickar filmen till kursledaren. 

Aspiranten får möjlighet att öva på att bygga upp banan och kommendera ekipage/personer 

samtidigt som kursledaren finns med för tips och svar på frågor.  

Tänk på att aspiranten ska ha sett utbildningsfilmerna i SBK Tävling innan detta moment 

genomförs så att hen är förberedd. 

PRAKTIKTJÄNSTGÖRING (DEL 9) 

Praktiktjänstgöring kan påbörjas när del 1-8 är genomförda och klara. 

Praktiktjänstgöringen innebär att aspiranten agerar som biträdande tävlingsledare på minst 

tre tävlingar, gärna i klass 2 och 3. Praktiktjänstgöringen bör även innefatta att aspiranten 

får vara med aktuell tävlingsledare och planera tävlingen.  

Aspiranten ansvarar i möjligaste mån själv för att kontakta arrangörer och be om att få 

vara med på deras tävling. Aspiranten meddelar därefter distriktet vilka tävlingar som 

denne planerar att vara med på. Tävlingsledare på aktuell tävling fyller i ett aspirantens 

utbildningskort. Aspiranten ansvarar för att lämna in ifyllt utbildningskort till distriktet.  
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UTBILDNINGSKONTROLL / EXAMINATION (DEL 10)  

Teoretiskt prov 

Provet ska vara skriftligt via webben med totalt 30 frågor som slumpas fram ur en frågebank. 

Provets slutbetyg ska vara ”Godkänd” eller ”Ej godkänd”. För godkänt krävs minst 27 korrekta 

svar. 

SBK Utbildning rättar provet direkt och kursledaren intygar godkänt teoretiskt prov till 

distriktet på särskild blankett ”Intyg från webbkurs för tävlingsledare lydnad”. 

Godkänt teoretiskt prov (högst två år gammalt) är en förutsättning för deltagande i det praktiska 

provet.   

Aspiranter med dokumenterade läs- och/eller skrivsvårigheter kan genomföra det teoretiska provet 

muntligt tillsammans med kursledaren. 

Praktiskt prov 

Det praktiska provet kan genomföras på något av dessa två sätt: 

1. Biträdande tävlingsledare på officiell tävling 
I samband med officiell tävling genomförs det praktiska provet. Vid tävlingen finns en 

auktoriserad tävlingsledare med som är den som ansvarar för tävlingen. Aspiranten ska 

agera biträdande tävlingsledare på tävlingen. Person från eller utsedd av distriktsstyrelsen 

examinerar det praktiska provet. Examinatorn intygar detta på aspirantens 

utbildningskort. 

2. Tävlingsledare vid examinationstillfälle 
Provet ska bestå av uppläggning och genomförande av lydnadsmomenten i klass 3 

(utom gruppmomenten). Detta sker på ett separat examinationstillfälle som kan 

samordnas för flera olika aspiranter. Före genomförandet ska varje elev presentera 

en plan över uppläggningen för lydnadsklass 3. Sedan ska aspiranten kommendera 

det antal ekipage som kursledaren bestämmer enligt detta upplägg. Person från eller 

utsedd av distriktsstyrelsen examinerar det praktiska provet. Examinatorn intygar 

detta på aspirantens utbildningskort. 

AUKTORISATION SOM TÄVLINGSLEDARE 

Deltagare som blivit godkänd vid såväl teoretiskt som praktiskt slutprov samt genomfört 

praktiktjänstgöring auktoriseras av SBK distriktet som tävlingsledare i lydnad. SBK distriktet 

ska rapportera in auktoriserade tävlingsledare i SBK Tävling samt utfärda utbildningsbevis (som 

man får från förbundskansliet). 

KOMPETENSPROV 

Tävlingsledare som inte tjänstgjort under de två senaste kalenderåren, måste för att åter få rätt 

att tjänstgöra, avlägga nytt kompetensprov. Provet ska avläggas vid officiell lydnadstävling som 

biträdande tävlingsledare. Minst fem hundar ska delta i tävlingen varav minst tre i klass 3. 
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Ansökan om att få avlägga kompetensprov ska göras hos SBK-distriktet som i samråd med 

arrangören utser ansvarig tävlingsledare samt avgör provets grupp och klass. Vid tävlingen 

fungerande ansvarig tävlingsledare ska granska den biträdande tävlingsledarens arbete och avgöra 

om detta kan godkännas. Besked om resultatet lämnas till SBK-distriktet. Deltagande i 

kompetensprov får ske högst tre gånger. 

 


