
Tävlingsledarutbildning 

Svenska Agilityklubben ansvarar för utbildning av tävlingsledare i agility, inklusive utbildningsplan 
och utbildningsmaterial, samt auktoriserar tävlingsledare i agility. 

Tävlingsledare är >llsammans med domare de enda auktoriserade tävlingsfunk>onärerna i agility. 
Vid en officiell agilitytävling är tävlingsledaren yAerst ansvarig för hela arrangemanget under 
tävlingsdagen samt för resultaten från tävlingen. Den blivande tävlingsledaren behöver därför 
vara en person med goda agilitykunskaper, erfarenhet från arrangemang av agilitytävlingar och 
egen tävlingserfarenhet. 

Tävlingsledarutbildningen består av en teore>sk och en prak>sk del. Den teore>ska kursen 
avslutas med eA teore>skt prov. DäreDer ska eleven göra eA prak>skt prov i två delar. Den första 
delen innebär aA gå med och assistera den auktoriserade tävlingsledaren under en officiell 
agilitytävling. Den andra delen innebär aA planera och som tävlingsledare genomföra en 
inofficiell tävling. EDer godkänt teore>skt och prak>skt prov auktoriseras eleven som 
tävlingsledare och kan tjänstgöra vid officiella agilitytävlingar. 

Krav för deltagande: 
• Medlem i SKK-ansluten klubb. 

• Rekommenderad av styrelsen i klubb där eleven är medlem. 

• Funk>onärserfarenhet från minst 3 agilitytävlingar. 

• Bör ha tävlat i klass 1–3. 

Läs mer i utbildningsplanen för tävlingsledare, länk nedan. 

Utbildningsmaterial tävlingsledarutbildning 
E" arbete med a" se över tävlingsledarutbildningen har pågå" under 2021. Arbetet innebär a" 
utbildningsmaterialet revideras. Hi=lls har en ny reviderad utbildningsplan fastställts och 
frågeba"eriet Bll det teoreBska provet har uppdaterats och omarbetats. 

Utbildningsplan (ny reviderad) 
VikBgaste nyheter: 
- Kraven på den inofficiella tävlingen som ingår i det prak>ska provet har omdefinierats för aA 

garantera aA tävlingen i rimlig utsträckning motsvarar en officiell tävling. 
- En ny första del av det prak>ska provet har införts där eleven ska gå med och assistera den 

tjänstgörande tävlingsledaren vid en officiell tävling. 

Tävlingsledarkompendium (uppdaterat, men e> helt omarbetat kompendium är under arbete) 
Intyg om godkänt teoreBskt prov  
Intyg om godkänt prakBskt prov 
Frågeba"eri Bll teoreBskt prov (beställs från SAgiKs kansli av kursledaren) 

Aktuella utbildningar: 
Finns på hemsidan. 


