
   

 

 

INBJUDAN 

SBK Rallylydnad Domarutbildning 
 

SBK Stockholms Distrikt inbjuder dig att utbilda dig till rallylydnadsdomare.  

Kursansvarig lärare Liselott Gerdlind, assisterad av auktoriserad domare Susanna Lönngren. 

 

OMFATTNING   

Utbildningen omfattar minst 60 studietimmar och det tillkommer tid för förberedande 

webbutbildning och webbprov, hemuppgifter i banritning, teoretiskt prov, bakbedömningar på 

minst tre olika tävlingar, inofficiell tävling och examination.  

 

TID OCH PLATS  

Under våren kommer det att vara 3 kurshelger med obligatorisk närvaro.  

 

Helg 1 – v 13 

Fredag 31mars 18.30-21.00 Zoom 

Lördag 1 april    9.00-16.00 

Söndag 2 april    9.00-16.00 

 

Helg 2 – v 15 

Lördag 15 april 9.00-16.00 

Söndag 16 april 9.00-16.00 

 

Helg 3 – v 16 

Lördag 22 april 9.00-16.00 

Söndag 23 april 9.00-16.00 
 

Vi kommer att hålla till på olika klubbar, platser meddelas senare.  

 

INNEHÅLL 

Rallylydnadens grundidé, rallylydnaden inom SBK-organisationen, SBK:s policy för 

hundhållning och vår relation till hunden vid uppfostran, utbildning och träning, SBK:s etiska 

regler, SKK:s domaretiska regler, arrangörskompendiet, officiella regler för  



 

 

 

rallylydnadstävlingar, dokumentet ”Vanliga avdrag”, banritning och banbyggnation, 

momentbeskrivningar, bedömning, samt kunskap om att lämna positiv feedback i kommentarer. 

 

FÖRKUNSKAPER 
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-

organisationen.  

 

Läs mera om kraven och kursplanen som du finner här: 

https://brukshundklubben.se/prov-tavling/funktionar-prov-tavling/funktionar-

rallylydnad/domare-rallylydnad/ 

 

MÅL  

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.  

 

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


 
 

 

AVGIFT OCH ANMÄLAN  

Kursavgiften är 7 500 kr per deltagare, litteratur tillkommer.   

Ansökan görs snarast till fixalottie@gmail.com , dock senast den 31 januari 2023. 

 

• Ansökan finns i Blanketter för domaraspiranter, skriv ut, fyll i sidan 10 och bifoga som fil. 

blanketter-för-domaraspiranter-220817.pdf (brukshundklubben.se) 

 

Eventuella frågor besvaras av Lottie Gerdlind fixalottie@gmail.com - 0704-73 33 89. 

 

Varmt välkomna med din anmälan!  

 

Önskar Lottie och Susanna  

SBK Stockholms Distrikt Rallylydnad 

 

mailto:fixalottie@gmail.com
https://brukshundklubben.se/media/a4mdnx4f/blanketter-f%C3%B6r-domaraspiranter-220817.pdf

