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Utbildningsplan - Regional utbildning
B-Tävlingsledarkurs
Målgrupp
Medlem i SBK.
Tävlingsmerit godkänd i lägre klass eller av klubbstyrelse bedöms ha förvärvat motsvarande
erfarenhet på annat sätt.
Rekommenderad av sin klubbstyrelse.
(För auktorisation krävs ålder lägst 18 år.)
Antal elever
Avgörs av distriktet och kursledaren i samråd.
Anmälan
Till distriktet via klubben.
Omfattning
Ca 60 timmar (exklusive utbildningskontroll).
Övergripande utbildningsmål
Auktorisation som B-tävlingsledare.
Delmål
God färdighet i att planera, organisera och genomföra bruksprov (undantag skyddshundsgruppens huvudmoment samt de delar som åligger tävlingssekreteraren).
God kunskap om reglerna för officiella bruksprov (undantag skyddshundsgruppens huvudmoment
samt de delar som åligger tävlingssekreteraren).
Litteratur
Regler för officiella bruksprov och tävlingar.
Frågepaket.
I övrigt se litteraturförteckning.
Utbildningskontroll
De två examinatorerna utses av distriktet och ska vara domare och/eller tävlingsledare med god
erfarenhet. Proven utformas av distriktet och examinatorerna tillsammans.
Teoretiskt prov
Provet ska vara skriftligt och omfatta 25 frågor, huvudsakligen hämtade ur bifogade frågepaket. 10
frågor ska besvaras utan hjälpmedel, skrivtid 1 timme. 15 frågor ska besvaras med regelboken som
hjälpmedel, skrivtid 30 minuter. I den senare delen omfattar svaren endast hänvisning till sida i
regelboken.
Provets slutbetyg ska vara "Godkänd" eller "ej godkänd". För godkännande krävs minst 75% av den
maximala poängsumman i varje delavsnitt. Frågorna poängsätts med hänsyn till omfattning och
svårighetsgrad. Resultatet delges eleverna senast 14 dagar efter provet.
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Praktiskt prov
Godkänt teoretiskt prov (högst två år gammalt) är en förutsättning för deltagande i det praktiska provet.
Första delen av provet ska bestå av uppläggning och genomförande av lydnadsmomenten (utom
"Platsliggande med skott") i elitklass. Före genomförandet ska varje elev presentera en plan över uppläggningen.
Andra delen av provet består av ett muntligt förhör gällande specialproven (utom skyddshundsgruppens huvudmoment). Eleven ska här, förutom rena kunskapsfrågor, ställas inför situationer där omdömet prövas. Eleven ska ha förberett en tidsplan omspännande 8 hundar inom grupperna spår, rapport
eller sök, som gäller hela provet. Detta för att examinatorerna ska kunna ställa frågor om elevens
tänkta uppläggning och genomförande av ett helt bruksprov. Uppgifter innefattande användning av
karta och kompass kan också förekomma.
Provet slutbetyg ska vara "Godkänd" eller "Ej godkänd". Båda delavsnitten måste av examinatorerna
bedömas som godkända. Resultatet delges eleverna vid provtillfället.
Praktiktjänstgöring
Eleven ska genomföra två praktiktjänstgöringar (omfattande hela provet) som biträdande
tävlingsledare vid officiellt bruksprov i någon eller några av grupperna spår, rapport eller sök. Vid
dessa tillfällen ska det finnas en ansvarig auktoriserad tävlingsledare som kontrollerar elevens
uppläggning av hela provet och fungera som "backup" till eleven under provdagen. Dessa
tjänstgöringar kan genomföras under kursens gång eller efter dess avslutande, dock senast två år efter
godkänt praktiskt slutprov.
Auktorisation som B-tävlingsledare
Elev som blivit godkänd vid såväl teoretiskt som praktiskt slutprov och inom föreskriven tid fullgjort
praktiktjänstgöringarna auktoriseras av distriktet som B-tävlingsledare. Uppgift om auktoriserade Btävlingsledare ska av distriktet insändas till förbundskansliet som sänder ut bevis.
Kompetensprov
Tävlingsledare som ej tjänstgjort under de två senaste kalenderåren, måste för att åter få rätt att
tjänstgöra, avlägga nytt kompetensprov. Provet skall avläggas vid officiellt bruksprov som biträdande
tävlingsledare. Minst tre hundar skall delta i provet.
Ansökan om att få avlägga kompetensprov skall göras hos distriktet som i samråd med arrangören
utser ansvarig tävlingsledare samt avgör provets grupp och klass.
Vid provet fungerande ansvarig tävlingsledare skall granska den biträdande tävlingsledarens arbete
och avgöra om detta kan godkännas. Besked om resultatet lämnas till distriktet. Deltagande i
kompetensprov får ske högst tre gånger.

FÖRSLAG till
Innehåll med timfördelning
(se nästa sida)
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FÖRSLAG till
Innehåll med timfördelning
Ämne
Veterinärbestämmelser
Ansvar och försäkringar
Jaktlagen
SNV:s dispens
Bestämmelser ang vapen och radio

Antal tim
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Lektionsform
Teori

Allmänna bestämmelser

4

Teori

Karta och kompass

6

Teori och praktik

Lydnadsmoment

9

Teori och praktik

Spårtjänst

13

Teori och praktik

Rapporttjänst

8

Teori och praktik

Söktjänst

6

Teori och praktik

Övriga specialmoment

3

Teori och praktik

Tidsplanering
Organisation
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Teori

Summa timmar

57

Tävlingspärmen

