
Anmälan till  
SBK Tävlingssekreterare i rallylydnad 

Denna anmälan ska användas när Du vill anmäla Dig till SBK Tävlingssekreterare 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: 
 * God färdighet i organisation och ledning av tävlingssekretariat. 
 * God kunskap om administration och rutiner kring rallylydnads tävling. 
 * God kunskap om hur SBK Tävling fungerar. 
 * Auktorisation som tävlingssekreterare. Lägsta ålder för auktorisation är 18 är. 

Förkunskaper: 
 * Ha god kunskap om rallylydnadens regelverk. 
 * Rekommendation av SKK läns- eller specialklubb, ungdomsförbund eller SBK  
 lokalklubb eller distrikt. 

Examination: 
Hemuppgift: Att genomföra alla steg för en inofficiell/officiell rallylydnads tävling med minst 15 
starter i SBK Tävling. Inbjudan, PM, start- och resultatlista ska redovisas till kursledaren.  
Teoretiskt prov: 10 frågor som genomförs i SBK´s webbverktyg. 80% rätt gäller för att provet ska 
vara godkänt. Innan detta prov kan genomföras måste 7 delprov genomföras. 

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

Kursledare: 
Auktoriserad tävlingssekreterare i rallylydnad som tjänstgjort vid ett flertal officiella tävlingar och 
har god kunskap om hur SBK Tävling fungerar. 

Omfattning: 
11 studietimmar. Obligatorisk teoridel ska genomföras som interaktiv utbildning via webb. Webb 
teorin utgör en egen del av utbildningen och räknas inte in i grundtiden 11 studietimmar. En extra 
kostnad tillkommer för denna webb teori. Tillkommer tid för hemuppgifter. 

Kostnad: 
Grundavgiften för utbildningen är 1000 kr per deltagare tillkommer gör avgiften för webb teorin. 

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 ……………………………………. 

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

……………………………………………………………………………


