TÄVLINGSLEDARUTBILDNING
Allmänt
Svenska Agilityklubben (SAgiK) ansvarar för utbildning av tävlingsledare i agility, dess
utbildningsplan och utbildningsmaterial samt auktoriserar och utfärdar bevis för
tävlingsledare i agility. Tävlingsledarkompendiet användas som kursmaterial vid
tävlingsledarutbildning.
SKK-anslutna klubbar har rätt att arrangera officiella agilitytävlingar. Dessa klubbar kan
följaktligen även arrangera utbildning av tävlingsledare i agility.
Varje elev ska genomföra ett praktiskt prov vid en inofficiell agilitytävling inom 12 månader
där SAgiK Tävling skall användas.
Tävlingsledare är tillsammans med domare de enda auktoriserade tävlingsfunktionärerna i
agility. Vid en officiell agilitytävling är tävlingsledaren ytterst ansvarig för hela
arrangemanget under tävlingsdagen. Tävlingsledaren ansvarar bl.a. för registrerade resultat,
ifyllnad av meriter i tävlingsböcker och handläggning av protester. Den blivande
tävlingsledaren behöver därför vara en person med goda agilitykunskaper, erfarenhet från
arrangemang av agilitytävlingar och egen tävlingserfarenhet.

Utbildningsgång
Tävlingsledarutbildningen består av en teoretisk och en praktisk del. Den teoretiska delen är
ca 16 lektionstimmar lång och avslutas med ett teoretiskt prov. Godkänt teoretiskt prov
intygas av kursledaren, som ska vara auktoriserad tävlingsledare med god erfarenhet.
Eleven ska därefter utföra ett praktiskt prov som tävlingsledare vid en inofficiell tävling. Vid
det praktiska provet ska en examinator närvara som kontrollerar elevens arbete. Godkänt
praktiskt prov intygas av examinatorn. SAgiKs kansli utfärdar bevis om auktorisation som
tävlingsledare i agility för elev som godkänts vid såväl teoretiskt som praktiskt prov.
Auktoriserad tävlingsledare måste för att bibehålla sin auktorisation tjänstgöra som
tävlingsledare vid officiell agilitytävling minst vart fjärde år. Tävlingsledare som inte uppfyller
det kravet förlorar sin auktorisation och måste göra om utbildningen.

Utbildningsplan, blanketter och frågebatteri
Följande blanketter och dokument används vid tävlingsledarutbildning:
 Utbildningsplan för tävlingsledare
 Policy för agilitytävlingar
 Tävlingsrapport
 Blankett för teoretiskt prov
 Blankett praktiskt prov
 Frågebatteri teoretiskt prov
 Av SAgiK i övrigt utgivna anvisningar
Utbildningsplanen och blanketterna finns att hämta på Svenska Agilityklubbens hemsida.
Frågebatteri och facit beställs av kursledaren från SAgiKs kansli.
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