
 

 

 
 
 

INBJUDAN 

SBK Rallylydnad Skrivare utbildning 
 

SBK Stockholms Distrikt inbjuder dig att utbilda dig till rallylydnads instruktör. 

Kursansvariga lärare Lottie Gerdlind, assisterad av auktoriserad domare Susanna Lönngren. 

 

OMFATTNING 
Minst 4 studietimmar, tiden anpassas utifrån förkunskaper och antal deltagare.  

Obligatorisk teoridel genomförs som interaktiv utbildning via webb. Webb teorin utgör en egen 

del av utbildning och räknas inte in i minimitiden om 4 studietimmar. 

Aspiranttjänstgöring vid tävling tillkommer och utgör underlag för auktorisation. 

 

TID OCH PLATS 
Lördag 26 augusti kl. 9.00-16.00 praktisk tjänstgöring ingår. 

 

Plats kommer att vara på någon av Stockholmsklubbarna och meddelas närmare kursstart. 

 

INNEHÅLL 
• Rallylydnadsreglerna i allmänhet  

• Etik för tävlingsfunktionärer  

• Poängavdrag enligt regelboken  

• Regler för Rallylydnad  

• Protokollets utformning och ifyllnad  

• Förkortningarna för poängavdragen i protokollet 

 

FÖRKUNSKAPER 
För att kunna antas till utbildningen ska kursdeltagaren  

 

• Medlem i SBK eller i någon av SKKs läns- eller specialklubbar eller ungdomsförbund 

• God kännedom om Rallylydnadens regelverk 

• Rekommenderad av styrelsen i sin lokalklubb  

 

Innan utbildning påbörjas skall deltagare rekommenderas av SKK läns- eller specialklubb, 

ungdomsförbund eller SBK lokalklubb eller distrikt. 

 

Läs mera om kraven och kursplanen som du finner här: 
https://brukshundklubben.se/prov-tavling/funktionar-prov-tavling/funktionar-rallylydnad/skrivare-

rallylydnad/ 

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


 

 

 

 

 
 

 

MÅL 
Ha kompetens att skriva för domare i samtliga rallylydnadsklasser.  

För auktorisation som skrivare krävs lägst åldern 16 år. 

 

AVGIFT OCH ANMÄLAN 
Pris 1 500 kr per deltagare inkl en centralavgift för SBK utbildning, litteratur tillkommer. 

Anmälan görs snarast till fixalottie@gmail.com, dock senast den 1 juli 2023 och ska innehålla 

följande uppgifter: 

 

• Namn 

• Personnummer 

• Mailadress 

• Adress, postadress 

• Telefon 

• Klubbtillhörighet 

• Personlig försäkran att du uppfyller kraven ovan 

• Rekommendation från din klubb med underskrift (kan skannas/fotas och bifogas som fil) 

• Att du godkänner/ inte godkänner att ditt namn, mailadress och klubb läggs upp på        

distriktets hemsida på en lista över skrivare 

 

Eventuella frågor besvaras av Lottie Gerdlind fixalottie@gmail.com - 070-473 33 89.  

 

Varmt välkomna med din anmälan!  

 

Önskar Lottie och Susanna  

SBK Stockholms Distrikt Rallylydnad 

 

mailto:fixalottie@gmail.com

