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Övergripande mål
Efter genomgången utbildning skall deltagarna kunna fungera som tävlingsledare på
officiella agilitytävlingar. Deltagarna skall uppnå god färdighet i att ansöka om, planera,
organisera, och genomföra en officiell agilitytävling.

Titel
Efter godkänt teoretiskt och praktiskt prov får eleverna titeln auktoriserad tävlingsledare i
agility.

Krav för deltagande






Medlem i SKK-ansluten klubb
Rekommenderad av klubbstyrelsen
Bör ha tävlat i klass 1-3 
Funktionärserfarenhet från minst 3 agilitytävlingar 
Datum för praktiskt prov skall vara klart före kursstart


Arrangör
Distrikt eller lokalklubb inom SBK, SKK länsklubb, SHU eller specialklubb.

Kursledare
Kursledaren skall vara auktoriserad tävlingsledare sedan fem år och ha varit tävlingsledare
en gång de senaste två åren för en officiell tävling eller har varit tävlingsledare på två
inofficiella tävlingar som har gjorts genom SAgiK Tävling. Dessutom ska kursledaren ha varit
med och aktivt deltagit i planeringen av tävlingen.

Examinator
Kursledaren skall vara auktoriserad tävlingsledare sedan fem år och ha varit tävlingsledare
en gång de senaste två åren för en officiell tävling eller har varit tävlingsledare på två
inofficiella tävlingar som har gjorts genom SAgiK Tävling. Dessutom ska kursledaren ha varit
med och aktivt deltagit i planeringen av tävlingen. Examinatorn och kursledaren kan vara
samma person.

Omfattning
Cirka 16 lektionstimmar (1 lektionstimme = 45 minuter) exklusive teoretiskt prov och
praktiskt prov.
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Litteratur





Kompendium för tävlingsledare
Regler för officiella agilitytävlingar
Policy för agilitytävlingar
Tävlingsrapport

Teoretiskt prov
Provet ska vara skriftligt och omfatta 25 frågor, huvudsakligen hämtade ur frågebatteriet för
teoretiskt tävlingsledarprov. Teoriprovet avslutar kursen. Provets slutbetyg ska vara
”godkänd” eller ”ej godkänd”. För godkännande krävs minst 90% av maxpoängen. Godkänt
teoretiskt prov intygas av kursledaren på särskild blankett som insänds till SAgiKs kansli.

Förslag till innehåll med timfördelning












Regler 2,5
SAgiK Tävling 1
Ansökan, planering, domare 2
Funktionärer 2
Hinder, banområde, material 2
Tävlingsdagen 3
Inbjudan, PM 1
Ekonomi 0,5
Tidsplan 0,5
Priser, sponsorer 0,5
Tävlingsledarrollen, ansvar 1

Praktiskt prov
Det teoretiska provet ska vara godkänt innan det praktiska provet kan genomföras. Det
praktiska provet ska ske senast tolv månader efter sista kurstillfället. Det praktiska provet
innebär att planera och genomföra en inofficiell tävling. Vid det praktiska provet ska en
examinator kontrollera elevens uppläggning av hela tävlingen och fungera som hjälp till
eleven. Eleven ska på plats erhålla besked om godkännande eller underkännande när
tävlingen är avslutad. Godkänt praktiskt prov intygas av examinatorn på särskild blankett
som skickas till SAgiKs kansli.

Observera att






Examinatorn ska inte ha andra funktionärsuppdrag under det praktiska provet
Examinatorn ska inte själv delta i tävlingen
Endast en tävlingsledare kan tjänstgöra på ett praktiskt prov/en tävlingsdag
Det praktiska provet kan inte genomföras i samband med en officiell tävling
En tävlingsledare som inte godkänns vid det praktiska provet har möjlighet att
genomföra ett nytt praktiskt prov inom sex månader
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Auktorisation av tävlingsledare i agility
Elev som blir godkänd vid såväl teoretiskt som praktiskt prov auktoriseras som
tävlingsledare. SAgiKs kansli utfärdar bevis för auktorisationen.

Tjänstgöringskrav/Återauktorisation
Tävlingsledare som inte tjänstgjort på officiell agilitytävling under de fyra senaste åren
förlorar sin auktorisation. För att åter få rätt att tjänstgöra måste tävlingsledaren genomföra
en ny utbildning.
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