Farsta 2021-03-30

Träningslicens Mondioring
Syfte
Att minska risken för att olämpliga hundar och förare påbörjar skyddsutbildning inom SBK:s
regi.
I dagsläget finns redan krav på skyddslicens för tävling i Mondioring, svensk Skydd och IGP.
Träningslicensen, som endast gäller för tävling i Mondioring, syftar till att man i ett tidigare stadie,
innan ev skyddsutbildning ens påbörjat, försöker selektera bort de hundar och förare som är
uppenbart olämpliga att bedriva skyddsutbildning.
Oavsett i vilken skyddssport hund och förare ska tävla, bör de besitta samma grundläggande
egenskaper, ex. inga onormalt aggressiva eller rädda hundar och förarens syfte ska vara att
komma till tävling.
I dagsläget finns redan skyddsansvariga som är utsedda av distriktsgruppen som har till uppgift
att bedöma lämpligheten hos hund och förare som ska tävla i skyddssport och därmed bedöms
de besitta den kunskapen som krävs för att bedöma om en hund och förare är lämpliga för
skyddsutbildning.

Krav
- Hunden måste vara minst 9 månader gammal
- Hunden måste tillhöra de raser som SBK har avelsansvar för
- Licensansvarig i distriktet bedömer lämpligheten hos hunden (ex. inte besitter onormalt stor
aggressivitet eller rädsla eller kan befaras orsaka problem i samhället) att bli skyddshund och om
föraren är lämplig att träna och tävla en skyddshund.
- För att få tävla i Mondioring (skyddsdelen) krävs träningslicens.

Uppföljning
Eftersom det även krävs tävlingslicens så kommer en ytterligare kontroll av ekipagen att ske av
skyddsansvarig och därmed ett säkerställande att ekipaget fortfarande bedöms lämpliga.
De flesta tillhör säkert redan en grupp som har en skyddsansvarig som regelbunden följer
ekipagens träning. För de som inte regelbundet tränar med en skyddsansvarig kommer
proceduren med tävlingslicens att fånga upp även dessa.

Undantag
Samma som för tävlingslicens.

Personlig träningslicens
Personer som har tränat och tävlat minst en hund från lägsta klass upp till godkänd i högsta klass
i Mondioring/IGP/Sv skydd kan ansöka om personlig träningslicens. Detta innebär att personen
framledes inte behöver söka licens för varje tillkommande hund. Personlig träningslicens gäller
endast hundar ägda av licensinnehavaren. Ansökan ska göras till licensgruppen i distriktet som
avgör från fall till fall.

Återkallelse
Distriktsgruppen kan återkalla träningslicens som de utfärdat om en förare inte följer uppställda
krav eller inte följer SBK:s regler och policyer. Beslutet ska vara skriftligt och kopia ska skickas till
SBK:s utskott för prov och tävling. Återkallandet kan överklagas till SBK:s utskott för prov och
tävling.
Om den personliga träningslicensen återkallas får föraren återgå till att ansöka om licens för
kombinationen förare och hund.
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