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  UTBILDNINGSPLAN FÖR TÄVLINGSLEDARE 

UTBILDNINGSPLAN FÖR 

TÄVLINGSLEDARE I AGILITY 
Gäller från och med 2021-11-01 

Enligt regler för agilitytävlingar är tävlingsledare och domare de auktoriserade 

tävlingsfunktionärer som tjänstgör vid officiella agilitytävlingar. Tävlingsledaren 

är formellt ansvarig för hela tävlingen för arrangörens räkning, vilket inkluderar 

ansökan, administration, genomförande och resultat. 

 

MÅL 

Efter genomgången utbildning ska eleven kunna tjänstgöra som tävlingsledare vid officiella 
agilitytävlingar. Eleven ska uppnå god färdighet i att ansöka om, planera, organisera, och 
genomföra en officiell agilitytävling. 

KRAV FÖR DELTAGANDE 

• Medlem i SKK-ansluten klubb. 

• Rekommenderad av styrelsen i klubb där eleven är medlem. 

• Funktionärserfarenhet från minst 3 agilitytävlingar. 

• Bör ha tävlat i klass 1–3. 

ARRANGÖR 

• Klubb inom SKK-organisationen. 

KURSLEDARE 

• Auktoriserad tävlingsledare sedan minst fem år. 

• Varit tävlingsledare minst en gång de senaste två åren på en officiell agilitytävling i 

Sverige. 

EXAMINATORER 

• Auktoriserad tävlingsledare sedan minst fem år. 

• Varit tävlingsledare minst en gång de senaste två åren på en officiell agilitytävling i 

Sverige. 

• Examinatorer och kursledare kan vara samma person. 

OMFATTNING 

Cirka 16 lektionstimmar (1 lektionstimme = 45 minuter) exklusive teoretiskt prov.* 
* Den teoretiska kursen kan vara digital, dvs. webbaserad i realtid. 
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KURSMATERIAL 

• Regler för officiella agilitytävlingar 

• Kompendium för tävlingsledare i agility 

• Policy för agilitytävlingar 

FÖRSLAG TILL KURSINNEHÅLL 

• Organisation 

• Regler 

• Agida 

• Ansökan, planering 

• Domare, funktionärer 

• Hinder, banområde, material 

• Inbjudan, PM 

• Tävlingsdagen, tidsplanering 

• Ekonomi, priser, sponsorer 

• Tävlingsledarrollen, ansvar 

TEORETISKT PROV 

Provet ska vara skriftligt och omfatta 30 frågor hämtade ur frågebatteriet för teoretiskt 
tävlingsledarprov. Samtliga avsnitt i frågebatteriet ska finnas representerade bland de 
utvalda frågorna. Frågorna ska överlämnas till eleven inom ett dygn efter att den teoretiska 
kursen har avslutats. Svar ska lämnas av eleven inom en vecka efter att frågorna har 
mottagits. Provets slutbetyg ska vara ”godkänd” eller ”ej godkänd”. För godkännande krävs 
minst 90 % av maxpoängen. Godkänt teoretiskt prov intygas av kursledare på särskild 
blankett som insänds till SAgiKs kansli. 

PRAKTISKT PROV 

 

Det teoretiska provet ska vara godkänt innan det praktiska provet kan genomföras. Det 
praktiska provet, som består av två delar, ska genomföras senast tolv månader efter det 
sista kurstillfället. Varje del av det praktiska provet betygssätts med ”godkänt” eller ”ej 
godkänt” av respektive examinator vid varje del. Det är tillåtet med olika examinatorer vid del 
1 och del 2. Eleven måste vara godkänd på del 1 för att få lov att genomföra del 2.   

Del 1 
Det praktiska provets första del innebär att eleven tillsammans med tävlingsledaren 

genomför en officiell agilitytävling. Avsikten är att eleven ska få insikt i tävlingsledarens roll, 

arbete och ansvar under tävlingsdagen. Den på tävlingen tjänstgörande auktoriserade 

tävlingsledaren är samtidigt elevens examinator. Eleven ska på plats, efter tävlingens avslut, 

erhålla besked om eleven blivit ”godkänd” eller ”ej godkänd”. Godkänt praktiskt prov intygas 

av examinatorn på särskild blankett som skickas till SAgiKs kansli.  
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• Tävlingen ska vara en officiell tävling som genomförs i Agida. 

• Arrangör ska vara en klubb inom SKK-organisationen eller ett företag med gällande avtal 
om att arrangera officiella agilitytävlingar. 

• Endast en tävlingsledarelev kan examineras per tävling undantaget de fall när tävlingen 
är uppdelad mellan två tävlingsledare (förmiddag respektive eftermiddag), då kan en elev 
per tävlingsdel examineras. 

• Rekommenderas: 
o att eleven även deltar och får insikt i för- och efterarbete, dvs. tävlingens uppläggning, 

inbjudan, domarkontakter, tidsplan, funktionärshantering, PM, ansökan i Agida, 
administration under tävlingsdagen samt slutrapportering av tävlingen i systemet. 

o att tävlingen har minst två skilda svårighetsklasser, både agilityklass och hoppklass 
samt alla storleksgrupper. 

Del 2 

Det praktiska provets andra del innebär att eleven som tävlingsledare planerar och genomför 

en inofficiell agilitytävling vilket innefattar tävlingens uppläggning, inbjudan, domarkontakter, 

tidsplan, funktionärshantering, PM ansökan i Agida, administration under tävlingsdagen samt 

slutrapportering av tävlingen i systemet. Vid det praktiska provets andra del ska en 

examinator kontrollera elevens uppläggning och genomförande av hela tävlingen och 

samtidigt fungera som stöd för eleven. Eleven ska på plats, efter tävlingens avslut, erhålla 

besked om eleven blivit ”godkänd” eller ”ej godkänd”. Godkänt praktiskt prov intygas av 

examinatorn på särskild blankett som skickas till SAgiKs kansli. 

• Tävlingen ska genomföras i Agida. 

• Arrangör ska vara en klubb inom SKK-organisationen eller ett företag med gällande avtal 

om att arrangera officiella agilitytävlingar. 

• Examinatorn ska inte tävla eller ha andra funktionärsuppdrag under det praktiska provet. 

• Endast en tävlingsledare kan tjänstgöra per praktiskt prov. 

• Endast en tävling/ett praktiskt prov kan genomföras på samma tävlingsdag och plats. 

• Det praktiska provet kan inte genomföras som en del av en officiell tävling. 

• Tävlingen ska ha minst två skilda klasser; minst en ska vara en agilityklass och minst en 

ska vara en hoppklass. 

• Klasserna ska följa officiella agilityregler avseende medlemskap, deltagande hundars 

ålder, banområde, bankonstruktion, bedömning och hinderutformning. 

• Antalet kontaktfältshinder/passager ska minst följa det som gäller för agilityklass 1. 

• Samtliga fem storleksgrupper ska erbjudas avseende indelning av hundar och 

hopphöjder. 

• Klasserna kan vara öppna för alla hundar oavsett kvalificering i officiella klasser. 

• Auktoriserad domare rekommenderas för banritning och bedömning. 

• Tävlingen ska ha en egen inbjudan, ett eget PM och en separat resultatrapportering. 
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• En tävlingsledare som inte godkänns vid det praktiska provet har möjlighet att genomföra 

ett nytt praktiskt prov del 2 inom sex månader. 

• Tävlingen ska ha minst 25 genomförda starter. 

AUKTORISATION 

Elev som erhållit godkänt resultat på det teoretiska provet samt det praktiska provet del 1 
och 2 auktoriseras som tävlingsledare.  

TJÄNSTGÖRINGSKRAV 

Tävlingsledare som inte tjänstgjort på officiell agilitytävling under de fyra senaste åren 
förlorar sin auktorisation. För återauktorisation krävs att personen inom två år genomför och 
godkänns vid ett nytt teoretiskt prov. Efter att två år har gått krävs att personen genomför 
och godkänns vid både ett nytt teoretiskt och ett nytt praktiskt prov (del 1 och 2). Efter att 
fyra år har gått krävs att personen genomför hela utbildningen. 

 

 

 

 

 


