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Utbildningsplan - Regional utbildning 

Tävlingsledarkurs i lydnadsklass 

 

Målgrupp 

 Medlem i SBK. 

 Tävlingsmerit 2:a pris i klass I eller inneha motsvarande erfarenheter 

 Rekommenderad av sin klubbstyrelse.  
 

Antal elever 
Avgörs av distriktet och kursledaren i samråd.  
 

Anmälan 
Till distriktet via klubben.  
 

Omfattning 
Ca 20 timmar (exklusive utbildningskontroll).  
 

Övergripande utbildningsmål 
Ska uppfylla reglernas krav för tävlingsledare.  
 

Delmål 
God färdighet i att planera, organisera och genomföra lydnadstävlingar. 
God kunskap om reglerna för officiella lydnadstävlingar. 
 

Litteratur 
Regler för startklass 
Regler för officiella lydnadstävlingar klass 1-2-3 
Frågepaket. 
Etisk policy för prov och tävlingar inom Svenska Brukshundklubben 
SBK:s interaktiva program Moodle 
 

Utbildningskontroll 
De två examinatorerna utses av distriktet och ska vara domare och/eller tävlingsledare med god 
erfarenhet. Proven utformas av distriktet och examinatorerna tillsammans.  
 
Teoretiskt prov 

Provet ska vara skriftligt och omfatta 12 frågor, huvudsakligen hämtade ur frågepaketet. Frågorna 
ska besvaras utan hjälpmedel, skrivtid 1 timme.  
 



2 
 

Provets slutbetyg ska vara "Godkänd" eller "Ej godkänd". För godkännande krävs minst 75% av 
den maximala poängsumman. Frågorna poängsätts med hänsyn till omfattning och 
svårighetsgrad. Resultatet delges eleverna senast 14 dagar efter provet.  
 
Praktiskt prov 

Godkänt teoretiskt prov (högst två år gammalt) är en förutsättning för deltagande i det praktiska 
provet. 
 
Första delen av provet ska bestå av uppläggning och genomförande av lydnadsmomenten i 
klass 3 (utom Gruppmomenten i klass 3). Före genomförandet ska varje elev presentera en plan 
över uppläggningen.  
  
Andra delen av provet består av ett muntligt förhör gällande tidsplanering. Eleven ska här, 
förutom rena kunskapsfrågor, ställas inför situationer där omdömet prövas.  
Eleven ska ha förberett en tidsplan omspännande minst 8 hund i klass 3, 5 hundar i klass 2, 8 
hundar i klass 1 och 10 hundar i startklass. Detta för att examinatorerna ska kunna ställa frågor 
om elevens tänkta uppläggning och genomförande av en hel lydnadstävling. 
 
Provets slutbetyg ska vara "Godkänd" eller "Ej godkänd". Båda delavsnitten måste av 
examinatorerna bedömas som godkända. Resultatet delges eleverna vid provtillfället. 
 

Auktorisation som lydnadstävlingsledare 
Elev som blivit godkänd vid såväl teoretiskt som praktiskt slutprov auktoriseras av distriktet som 
lydnadstävlingsledare. 
 

Kompetensprov 
Tävlingsledare som inte tjänstgjort under de två senaste kalenderåren, måste för att åter få rätt att 
tjänstgöra, avlägga nytt kompetensprov. Provet skall avläggas vid officiell lydnadstävling som 
biträdande tävlingsledare. Provet skall bestå av tre hundar i klass 3. Minst 5 hundar skall delta i 
provet.  
 
Ansökan om att få avlägga kompetensprov skall göras hos distriktet som i samråd med 
arrangören utser ansvarig tävlingsledare samt avgör provets grupp och klass.  
Vid provet fungerande ansvarig tävlingsledare ska granska den biträdande tävlingsledarens arbete 
och avgöra om detta kan godkännas. Besked om resultatet lämnas till distriktet. Deltagande i 
kompetensprov får ske högst tre gånger. 
 

FÖRSLAG till innehåll med timfördelning 

Ämne Antal timmar Lektionsform 

Allmänna regler   

Särskilda regler   

Generella bedömningsanvisningar   

Särskilda bedömningsanvisningar 
för lydnadstävlingar 

  

Totalt 4 timmar Teori 

   

Momentlära 12 timmar Teori och praktik 

SBK:s interaktiva program Moodle 4 timmar  

   

Summa 20 timmar  
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