
 

Anmälan  
utbildning domare rallylydnad 

Våren 2020 i Stockholmsdistriktet 
Sista anmälningsdag 31 mars 2020 

Namn	 Personnr	

Adress	 	

Postnummer		 Postadress	 Mobilnr	

Mailadress	

Medlem	i	klubb	

Inom	SBK	Distrikt	 	 Medlemsnr	SBK/SHU/SKK	

Gren	
Rallylydnad	

	 	

 

MEDGIVANDE 
Svenska Brukshundkubbens distrikt får publicera mitt namn, bostadsort, mobilnummer samt 
mailadress på en lista över domare som finns på distriktets hemsida och på SBKs hemsida. 

Med din anmälan försäkrar du att du uppfyller kraven för domarutbildningen (se nästa sida) 

Underskrift	kursdeltagare	 Datum	

Namnförtydligande	 	

 

REKOMMENDATION 
Svenska Brukshundkubbens distrikt får publicera mitt namn, bostadsort, mobilnummer samt 
mailadress på en lista över domare som finns på distriktets hemsida och på SBKs hemsida 

Underskrift	av	styrelsemedlem	i	rekommenderande	klubb/distrikt	 Datum	för	rekommendation	

Styrelsemedlemmens	namn	och	styrelsefunktion	

Klubb	

 
Fortsättning nästa på sida! 



 

INFORMATION 
 

Anmälan och avgift 
Kursavgiften är 6000 kr per deltagare, litteratur tillkommer.  

Anmälan görs snarast till fixalottie@gmail.com. Anmälan bifogas som fil och kan scannas eller 
fotas.  Sista anmälningsdag 31 mars 2020, anmälan är bindande. 

Innehåll 	

Innehållet är uppbyggt så att deltagarna efter genomförd utbildning ska kunna:  

• Konstruera banor och döma tävlande i samtliga klasser.   
• Förstå rollen som domare och uppträda enligt SKK:s och SBK:s anvisningar.   
• Vara trygg i sin bedömning.   
• Veta var domaren hittar uppdateringar av olika dokument samt anpassa sig efter dem.   
• Domaren ska även kunna utbilda och auktorisera nya skrivare.   
• Vara ett stöd för övriga tävlingsfunktionärer.   

Läs mer om innehållet i kursplanen som du finner här: 
https://www.brukshundklubben.se/funktionar/prov-tavling/rallylydnad/funktioner/domare-rallylydnad/ 	

 

Krav 
För att kunna antas till utbildningen ska kursdeltagaren  

Vara auktoriserad rallylydnadsskrivare, tjänstgjort minst 5 tävlingar med totalt minst 100 
starter. Ha mycket god kännedom om rallylydnadens alla moment, regler och tävlingar Ha 
tävlingsmeriter, minst ha tävlat i avancerad klass.  

Förmåga att hantera domarrollen, kunna agera på ett förtroendeingivande sätt mot tävlande. 
Domaren skall även kunna utbilda rallylydnadsskrivare. En domare kan tvingas fatta obekväma 
beslut vilket ställer krav på förmågan att agera lugnt i situationer där opartiskhet och rättvisa 
kan ifrågasättas. Innan utbildning påbörjas skall deltagare rekommenderas av klubb inom SKK  

Läs mer om kraven i kursplanen som du finner här:  

https://www.brukshundklubben.se/funktionar/prov-tavling/rallylydnad/funktioner/domare-rallylydnad/  

 

Övrigt 

Eventuella frågor besvaras av Lottie Gerdlind fixalottie@gmail.com - 0704-733389. 

Du kan också kontakta Åsa Grundén, asa.grunden@advantumprogress.se - 0733-414042   

 

Välkommen! 

Önskar SBK Distrikt Stockholm Rallylydnad 


