
Anmälan till  
SBK Domare i rallylydnad 

Denna anmälan ska användas när Du vill anmäla Dig till SBK Domare i rallylydnad och 
utbildningen hålls i SBK Stockholmsdistriktets regi. Kan även med fördel användas då 
utbildningen sker i annan regi. 

Mål: 
Efter avslutad utbildning ska deltagarna: 
 * Kunna både konstruera banor för och döma tävlande i samtliga klasser. Domaren ska 
 även kunna utbilda och auktorisera nya skrivare samt vara ett stöd för övriga  
 tävlingsfunktionärer. 

Förkunskaper: 
 * Auktoriserad rallylydnads skrivare 
 * Mycket god kännedom om rallylydnadens alla moment, regler och tävlingar. 
 * Tävlingsmerit, minst godkänt resultat från avancerad klass. 
 * Förmåga att hantera domarprotokollen. Förutom att både leda och utbilda andra  
 funktionärer skall domaren agera på ett förtroendeingivande sätt mot tävlande. En  
 domare kan tvingas fatta obekväma beslut vilket ställer krav på förmågan att agera  
 lugnt i situationer där opartiskhet och rättvisa kan ifrågasätta. 
 * Innan utbildningen påbörjas ska deltagaren rekommendation av SKK läns- eller  
 specialklubb, ungdomsförbund eller SBK lokalklubb eller distrikt. 

Examination: 
Godkänd och genomförd banritning i enlighet med regelverket. 
Godkänt och genomfört teoretiskt- och  praktiskt prov. Webb baserat. 
Godkända och genomförda elevtjänstgöringar. 
Godkänd och genomförd aspiranttjänstgöring. 
Godkänt och genomfört praktiskt domarprov.  

Plats: 
Kursen kommer att förläggas på våra olika klubbar inom distriktet och fördelas så jämt det går 
mellan dom. 

Kursledare: 
Kursledare: Arrangör kan föreslå kursledare. Föreslagen kursledare beviljas eller avslås genom 
SBK´s kansli.  
Examinator: Vid det praktiska domarprovet är tjänstgörande domare i klassen även examinator. 
Kravet för att godkännas som examinator är:  
Aktiv som auktoriserad domare under minst 2 år.  
Ha dömt mästarklass minst 4 gånger med minimun 15 ekipage per klass. 

Omfattning: 
60 studietimmar. Tillkommer tid för: 
Hemuppgift i banritning, teoretiskt prov och ett slutprov i banritning, elevtjänstgöring, 
aspiranttjänstgöring, praktiskt domarprov.  
Det praktiska domarprovet kan genomföras först när övriga delar av tjänstgöringen är genomförda.  



Kostnad: 
Grundavgiften för utbildningen är 3000 kr per deltagare tillkommer gör avgiften för webb teorin 
och prov. 

Nedanstående anmälan med rekommendation skickas antingen via mail till 
rallysthlm@gmail.com           eller till SBK Stockholmsdistriktet 
    Att: Rallysektorn Anmälan 
    c/o DannDatagruppen 
    Margaretavägen 14 
    177 56 Järfälla 

Besked om antagning till kurs, sändes direkt till anmäld person senast 2 vecka innan 
utbildningsstart. Med reservationer för feltryck och ändringar. 

mailto:rallysthlm@gmail.com


Anmälan till SBK Skrivare i rallylydnad 

Namn………………………………………………….Personnummer………………………… 

Adress ………………………………………………………………………………………….. 

Post nr……………………….Ort…………………………………………………………….. 

Tel bost……………………………………..mobil…………………………………………… 

Mailadress…………………………………………………………………………………….. 

Medlem i klubb…………………………………………………………………………… 

Medlems nr………………………………………………….. 

Ort………………………………………………………Datum…………………………….. 

Sökandes underskrift…………………………………………………………………………. 

Klubbstyrelsens godkännande och rekommendation enligt kursvillkor 

Datum ……………….  Klubb ……………………………………….. 

Underskrift ……………………………………………. Befattning ……………………………….. 

Namnförtydligande ……………………………………………………… 
Ge oss gärna ett mer utförligt rekommendationsbrev för personen som Ni skickar till denna 
utbildning 

Sökandes egna utbildningar och meriter inom rallylydnaden 
(Använd gärna baksidan om du behöver skriva mer) 

Gjort med egen hund inom rallylydnad ……………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

Gått följande kurser/utbildningar inom rallylydnad ……..……………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

På annat sätt fått kunskap om reglerna inom rallylydnad ……………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 



……………………………………………………………………………


