Utbildningsplan för agilitydomare
Övergripande mål:
Efter genomgången utbildning skall deltagarna kunna döma samtliga officiella klasser
på en agilitytävling förutom internationell klass.
Titel:
Efter godkänt teoretiskt och praktiskt prov får aspiranterna titeln auktoriserad
agilitydomare.
Krav för deltagande:
Medlem i SKK länsklubb, specialklubb eller ungdomsförbund
Mycket goda kunskaper inom agility
Omfattande egen tävlingserfarenhet
Auktoriserad tävlingsledare
God erfarenhet av tävlingsarrangemang
Rekommenderad av sin klubbstyrelse
Lägsta ålder 18 år
En personlig motivering till varför vederbörande vill bli domare
och anser sig lämplig skall medfölja ansökan.
Antal elever
Antal elever avgörs av läraren i samråd med Funktionärskommittén.
Kursarrangör:
Svenska Agilityklubbens Funktionärskommitté tillsammans med distrikt eller
lokalklubb inom SBK, SKK länsklubb, specialklubb eller ungdomsförbund.
Lärare:

Utses av Funktionärskommittén

Mentor:
En mentor skall utses i samförstånd mellan eleven och läraren och fungera som stöd
för eleven under utbildningstiden.
Examinator:
Examinatorn vid det praktiska provet skall vara en auktoriserad agilitydomare som
inte fungerat som lärare eller mentor för domaraspiranten.
Omfattning:
2 x 3 dagar med sammanlagt 39 lektionstimmar (1 lektionstimme = 45 minuter)
exklusive teoretiskt prov, praktiktjänstgöring och praktiskt prov
Litteratur:
Regler och eventuella bedömningsanvisningar för officiella agility-tävlingar.
SAgiK:s kompendium för agilitydomare.

Förslag till innehåll med timfördelning:
Ämne
Organisationskunskap
Agilitytävling: uppläggning, administration
Regler
Domarens arbete, ansvar etik mm
Bankonstruktion
Allmänna bedömningsprinciper
Bedömning av enskilda moment
Information om prov och auktorisation
Summa lektionstimmar

Antal lektionstimmar
1
1
10
6
7
4
9
1
39

Examination
De två slutproven består av ett antal delprov som samtliga skall vara godkända, annars måste hela det
teoretiska eller hela det praktiska provet göras om.

Teoretiskt prov:

Teorifrågor
Banritningsprov.

Praktiskt prov:

Domargenomgång
Uppträdande
Placeringsförmåga. Regler
Mätning av small/medium/large hundar

Teoretiskt prov

För det teoretiska provet gäller att proven skall tas emot och skickas in till läraren av två ojäviga personer,
som också vaktar under provtiden. Svenska Agilityklubben rekommenderar att minst en av dessa personer
inte skall tillhöra domaraspirantens klubb. Tillåtna hjälpmedel på detta prov är penna, radergummi, linjal och
miniräknare. Läraren skall rätta provskrivningarna och därefter snarast sända dessa till förbundskansliet i
medsänt svarskuvert.
Aspiranttjänstgöring

Aspiranttjänstgöringen får utföras tidigast när teoriprovet efter genomgången kurs är godkänt.
Aspiranttjänstgöringen innebär att domaraspiranten dömer minst tre inofficiella tävlingar, med minst två
officiella klasser, varav minst en klass skall vara en agilityklass. Även s.k. öppen klass kan arrangeras under
förutsättning att den bedöms enligt officiella regler för officiell Agilityklass II, eller officiell Hoppklass II.
Aspiranten skall själv rita banorna, och se till att dessa blir uppsatta av tävlingsledare eller annan ansvarig
person. Fullgjord aspiranttjänstgöring intygas på särskild blankett.
Praktiskt prov

Det praktiska provet får avläggas när aspiranttjänstgöringen är fullgjord, och skall bedömas av en examinator.
Provet består i att domaraspiranten dömer en inofficiell tävling med minst 75 starter där minst två klasser
skall ingå, varav minst en klass ska vara agilityklass. Även s.k. öppen klass kan arrangeras under förutsättning
att den bedöms enligt officiella regler för officiell Agilityklass II, eller officiell Hoppklass II. Aspiranten skall
själv rita banorna, och se till att dessa blir uppsatta

av tävlingsledaren eller ansvarig person. Om en domaraspirant inte blir godkänd på det praktiska
provet, krävs att han/hon dömer ytterligare två inofficiella tävlingar innan han/hon har rätt att
avlägga nytt praktiskt prov. Examinatorn skall bedöma helheten i domararbetet. Aspiranten skall
erhålla besked om godkännande eller underkännande senast en timme efter avslutad bedömning.
Godkänt praktiskt prov intygas av examinatorn på särskild blankett som insänds till
förbundskansliet.

Auktorisation:
Elev/aspirant som godkänts vid teoretiskt prov, genomfört aspiranttjänstgöring samt godkänts
vid praktiskt prov auktoriseras som agilitydomare. De bägge proven skall vara genomförda inom
en tid av 12 månader efter påbörjad utbildning.
Förbundskansliet utfärdar bevis för auktorisationen.

