
 

 

 
 

INBJUDAN 

SBK Rallylydnad Sekreterare Utbildning 
 

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

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

 

OMFATTNING 
Kursen omfattar ca 15 studietimmar à 45 minuter beroende på antalet deltagare, samt förkun-

skapsnivå.  

I utbildningen ingår även hemuppgifter i SBK Utbildning som utförs mellan kurstillfällena, tid 

för detta är individuellt, samt praktisk tjänstgöring och examination. 

 

TID OCH PLATS 
Onsdag   8 mars kl. 18.30-21.00 Zoom   

Onsdag 15 mars kl. 18.30-21.00 Zoom  

Söndag 19 mars kl.   9.00-16.00  

 

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

 

INNEHÅLL 
Kursens centrala innehåll sammanfattas i: 

• Baskunskap SBK 

• Allmän kunskap tävlingsfunktionär 

• Kunskap om anvisningarna för rallylydnad 

• Kunskap om arrangörskompendiet 

• SBK-tävling 

• Tävlingar i rallylydnad 

• Examination 

 

FÖRKUNSKAPER 
För att kunna antas till utbildningen ska kursdeltagaren  

• Medlem och aktiv i en SBK lokalklubb/rasklubb/Sveriges hundungdom eller SKK-klubb  

• Rekommenderad av styrelsen i sin lokalklubb  

 

Läs mera om kursplanen som du finner här: bilaga-6-ts-gren-rallylydnad.pdf (brukshundklub-

ben.se) 

https://brukshundklubben.se/media/3kshasa1/bilaga-6-ts-gren-rallylydnad.pdf
https://brukshundklubben.se/media/3kshasa1/bilaga-6-ts-gren-rallylydnad.pdf


 

 

 
 

 

MÅL 
Tävlingssekreteraren är den klubbfunktionär som sköter all administration kring en tävling. 

Det innefattar bland annat att arbeta i tävlingssystemen SBK Tävling och SBK Prov, upprätta 

PM, utföra kontroller, ansvara för att resultatlistor och övriga dokument är korrekt upprättade 

samt avrapportera tävling.  

 

AVGIFT OCH ANMÄLAN 
Pris 2 000 kr per deltagare inkl en centralavgift för SBK utbildning, litteratur tillkommer. 

Anmälan görs snarast till fixalottie@gmail.com, dock senast den 31 januari 2023 och ska inne-

hålla 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

