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KURSPLAN FÖR SBK-DOMARE I RALLYLYDNAD 

Målgrupp 

Medlem SBK eller i någon av SKKs länsklubb, specialklubb eller 
ungdomsförbund under minst de 2 senaste åren. 

 

Förkunskaper och andra krav för ansökan till utbildningen 
 Auktoriserad rallylydnadsskrivare 

 Mycket god kännedom om rallylydnadens alla moment, regler och tävlingar 

 Tävlingsmerit, minst godkänt resultat från Avancerad klass. 

 Förmåga att hantera domarrollen. Förutom att både leda och utbilda andra funktionärer 
skall domaren agera på ett förtroendeingivande sätt mot tävlande. 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 SBK 
lokalklubb och distrikt eller SKK länsklubb, specialklubb eller 
ungdomsförbund. 
 

Kursarrangör  
SBK-distrikt eller lokalklubb inom SBK i samverkan med distrikt eller annan till SKK 
ansluten länsklubb, specialklubb eller ungdomsförbund i samverkan med 
rallylydnadsgruppen i SBKs utskott prov och tävling. 
 

Kursledare och examinator 

Kursledare: Arrangör kan föreslå kursledare. Föreslagen kursledaren beviljas eller avslås 
genom SBKs kansli. Handledning för kursledaren fås från SBKs kansli Tävlingsavdelningen. 
Examinator: Vid det praktiska domarprovet är tjänstgörande domare i klassen även 
examinator. Kraven för att godkännas som examinator är: 
Aktiv som auktoriserad domare under minst två år. 
Ha dömt Mästarklass minst 4 gånger med minimum 15 ekipage per klass. 
 

Kursinnehåll 
Rallylydnadens grundidé, Rallylydnaden inom SBK-organisationen, SBKs dressyrpolicy, 
SBKs etiska regler, Arrangörskompendiet, officiella regler för rallylydnadstävlingar, 
banritning och banbyggnation, momentbeskrivningar, bedömning. 

 
Omfattning 
Minst 60 studietimmar.  
Tillkommer tid för: 

 Hemuppgift i banritning 

 Teoretiskt prov och ett slutprov i banritning 

 Elevtjänstgöring 

 Aspiranttjänstgöring 

 Praktiskt domarprov 
Det praktiska domarprovet kan först göras när övriga delar av tjänstgöringen är genomförda. 
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Kursmaterial 

 Regler för officiella Rallylydnadstävlingar och momentbeskrivningar för alla klasser 

 Domarkompendium för Rallylydnad  

 Arrangörskompendium för Rallylydnadstävlingar 

 SBKs dressyrpolicy 

 Etisk policy för prov och tävlingar inom Svenska Brukshundklubben 

 Domarprotokoll och resultatlistor 

 SBKs webb-verktyg 
 
SBKs webb-verktyg innehåller 
Regler för rallytävlingar 
Etisk policy 
Allmänna bestämmelser 
Särskilda bestämmelser 
Specifika bestämmelser 
Banritningsprogram 
Protokoll och förkortningar 
Arrangörskompendium 
Momentblock förtydligande 
Bedömning nybörjarklass - mästarklass 
 
De olika avsnitten gås igenom med hjälp av kontrollfrågor. 
Slutligt teoretiskt prov genomförs i webbverktyget. 
 

Utbildningsmål  
Rallylydnadsdomare skall efter genomförd utbildning kunna både konstruera banor för och 
döma tävlande i samtliga klasser. Domaren ska även kunna utbilda och auktorisera nya 
skrivare samt vara ett stöd för övriga tävlingsfunktionärer. 

 

Auktorisation 

Domaraspirant som blivit godkänd vid såväl teoretiskt som praktiskt slutprov samt har 
intyg från godkända aspiranttjänstgöringar auktoriseras av SBK och erhåller ”Bevis 
Domare rallylydnad”. Lägsta ålder för auktorisation är 18 år. 
 

Avauktorisation och återauktorisation 

Auktoriserad domare som inte har dömt något officiell tävling under två år eller deltagit vid 
SBKs centrala domarkonferens avauktoriseras. 
 
Ansökan om återauktorisation görs till SBKs kansli. Godkänd ansökan skickas till distrikten 
som informerar domaren om nästa utbildningstillfälle. För att återauktorisation ska kunna 
ske krävs godkänt resultat från både nytt teoretiskt prov och nytt praktiskt domarprov. 
 

För frågor kring domarutbildning kontakta tävlingsavdelningen på SBKs kansli. 


