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Utbildningsplan teoriutbildning för 
tävlingslicens för skyddsekipage 

ALLMÄNT  
Sedan 2002 är det krav på licens för tävlande med skyddshundar. Utbildningen är till för 
dig som vill söka skyddslicens för att få tävla i någon av skyddsgrenarna IGP, 
mondioring eller svensk skydd. Du behöver bara göra teoriutbildningen en gång, det vill 
säga om du har fler hundar hänvisar du till den genomförda utbildningen.  

 
BEHÖRIGHETSKRAV  

• Medlem i SBK 

• Du måste ha för avsikt att börja tävla i någon av skyddsgrenarna 

UTBILDNINGENS GENOMFÖRANDE 
Utbildningen genomförs i webbverktyget SBK Utbildning och bygger på självstudier. 
Efter varje del kommer ett litet kunskapstest och sedan avslutas utbildningen med ett 
teoretiskt prov. 

ANMÄLAN 
Anmälan och betalning till utbildningen görs via webbverktyget SBK Utbildning. 
Det kostar 300 kr/person att gå utbildningen och när du blivit godkänd får du ett intyg 
direkt i SBK Utbildning. 

 
ÖVERGRIPANDE UTBILDNINGSMÅL  
Utbildningen ska ge dig övergripande kunskap, insikt om skyldigheter och ansvar vid 
träning och tävlingar där skydd ingår. 
 

OMFATTNING OCH LÄRANDEMÅL 
Varje del ska vara godkänd innan nästa del i utbildningen kan påbörjas. 

Del Namn Lärandemål 

Del 1 Baskunskap Kunskap om olika policys: 
• Etisk policy 
• Policy för medlemskultur 
• Policy för hundhållning 
• Policy för kränkande särbehandling 

Del 2 Lagar Kännedom om: 
• Djurskyddslagen 
• Lagen om tillsyn över hundar 

 

Del 3 Allemansrätten Kännedom om allemansrätten och hundar 
i naturen 



Version 2022-03-15 

Del 4 Krav på 
skyddshundsekipage 

Bestämmelser för licens vid tävlande med 
skyddshundar 

Del 5 Kännedom om de olika 

skyddsgrenarna 

Information om de olika 

skyddsgrenarna 

Del 6 Utbildningskontroll Teoretiskt prov 

 

 
 
UTBILDNINGSKONTROLL  
Utbildningskontrollen sker genom den webbaserade utbildningen och det teoretiska 
prov som du genomför. Du kan göra provet flera gånger. Det krävs minst 70 % rätt på 
frågorna för att bli godkänd.  

 
EFTER GODKÄND TEORIUTBILDNING 

När du blivit godkänt får du ett intyg direkt via webbverktyget SBK Utbildning. Detta 
intyg kan laddas ned digitalt av dig, för att senare kunna visas upp för skyddsansvarige 
som ska kontrollera lämpligheten för ekipaget, hund och förare.  
 

ANSÖKAN OM SKYDDSLICENS  
Den som blivit godkänd på teoriutbildningen kan ansöka om skyddslicens via formulär.  
 

KONTROLL AV LÄMPLIGHET HOS SKYDDSANSVARIGE 
När ansökan om skyddslicens finns inne hos SBK Kansli kommer du att få ett dokument 
sänt via e-post till dig som heter ”Intyg vid lämplighetskontroll”. Detta dokument ska tas 
med till den skyddsansvarige vid kontrollen av lämpligheten på ekipaget. Du får själv 
stämma träff för lämplighetskontroll direkt med skyddsansvarige.  
 
Skyddsansvarig gör lämplighetskontrollen samt fyller i ”Intyg för lämplighetskontroll” 
och därmed godkänner (eller inte godkänner ekipaget) för att tävla i någon av 
skyddsgrenarna. Skyddsansvarig e-postar bild på ”Intyg för lämplighetskontroll” till SBK 
Kansli, tavling[@]brukshundklubben.se 

 
UTFÄRDANDE AV LICENS 
Efter att skyddsansvarige meddelat SBK Kansli att ett ekipage är godkända att få licens, 
sänds licensen från SBK Kansli till den sökande. 
 
 
Vid frågor om utbildningen sänd e-post till: tavling[@]brukshundklubben.se 
 
 


