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Svenska Brukshundklubben 

 

TESTLEDARUTBILDNING MH 
2015-04-15 

Kursplan 

Mål  

Efter genomgången utbildning ska testledare ha god kunskap och goda färdigheter i bankunskap 

och banbygge, figurantarbete, genomförande av prov, läsa och hantera hund samt agera i 

moment: 

 Kontakt/hälsning, samarbete och hantering av hund 

 Agera i lek  

 Instruera förare inför moment 

 God kunskap om testledarens ansvar. 

 

 
Arrangör 

Arrangör kan vara lokalklubb, rasklubb eller distrikt.  

 

Antal deltagare  

Max 6 deltagare. 

Innehåll och omfattning 

Ca 8 timmar teori, administration, ansvar och banbygge.  

Ca 8 timmar; Praktik i testledarens roll i testsituation och examination. 

Kursen bedrivs dagtid då mycket praktiskt arbete ute förekommer.  

Arbetsformer 

Praktiskt arbete med egen hund och projektekipage. 

Diskussioner, grupparbeten, föreläsningar.  

Förkunskaper 

För att kunna antas till utbildningen ska kursdeltagaren 

 Vara SBK-medlem 

 MH figurant med avståndslek + tjänstgjort som MH-figurant vid minst 5 tillfällen  

 Gått kursen mera mentalkunskap 

 Rekommendation från distrikt/rasklubb/lokalklubb 

 Rekommenderad ålder 18 år  

Testledarens 
roll 

Administration Banansvar 
Interaktion 
med hund 
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Examination 

För godkännande krävs fullständig närvaro. Examination sker genom skriftligt teoriprov samt 

praktiskt prov. Läraren avgör om och när en person har tillräckliga kunskaper för att agera som 

testledare officiellt. Detta baseras på kursledarens totala omdöme av kursdeltagarens visade 

lämplighet under kursen. Läraren informerar aktuellt distrikt som utfärdar kompetensbevis och 

auktoriserar samt skriver ut testledarkort med behörighet. Testledaren ska registreras in i SBK-

tävling. 

Kursledare 

Auktoriserad mentaltestdomare eller auktoriserad mentalbeskrivare  

Kurslitteratur 

Litteratur som ingått i figurantutbildningen och mera mentalkunskap. 

Utbildningsfilm/ DVD 

Förslag på upplägg 

Inledning Presentation av deltagarna, gå igenom mål och syfte med utbildningen 

 

Teori Administration 

 Information om SBK tävling 

 PM,- Protokoll, -Deltagarlistor 

 Administration i samband med beskrivning. Testledarens ansvar, kan handläggas av 

 arrangör. Anmälan i SBK tävling och distrikt för kännedom. 

 Redovisning i SBK tävling och till distrikt efter genomförd beskrivning 

 Organisation och arbetsfördelning, figuranter 

Teamarbete mellan funktionärer, testledare och beskrivare 

 Bygga MH bana i god tid 

 Gå igenom banan ordentligt med funktionärer, arbetsfördelning. Använd gärna en 

 provhund och se till att ha en bra kontakt med beskrivare och figuranter under 

 testet. 

Testledarens roll 

 Kursledaren går igenom och diskuterar testledarens funktion och roll 

 Testledaren har ansvar för testet, banan, testets genomförande, administrativa  uppgifter samt 

 att bestämmelser och anvisningar följs. 

 Bestämmelser 

 Anvisningar 

 Nycklar 

 Attityder och etik 

 Protester 
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Praktik med hund 

 Testbana 

 Banbygge: kursledaren går igenom MH banan moment för moment, utifrån 

 perspektivet att testleda förare och hund. 

 Bygga en ny bana 

 Kontrollera materialet i god tid 

 Förbereda testbanan dagen innan 

Genomförande av moment och avreaktioner: 

 Kontakt hälsning – ge hunden tid att få en relation till testledaren innan samarbete 

 och hantering inleds. 

 Mjuk, hänsynsfull, handfast och vänlig med hunden. 

 Samarbete 

 Hantering – hantering genomförs under tystnad 

 Påpeka att testledaren har en mycket viktig roll gällande hundhanteringen. 

 En hund som av någon anledning blir negativt påverkad av testledaren bär givetvis 

 med sig detta under hela provet.  

 Agera i lekmoment  

 Samtliga i utbildningen ska ges tillfälle att öva sig i att hantera ett antal hundar. 

 Tillfråga eventuellt en grundkurs på klubben om de vill ställa upp med sina hundar, 

 det kan vara nyttig träning även för dessa hundar. 

Förarinfo 

 Möte med hundägaren – ta hand om hundägaren på ett positivt sätt – informera 

 hundägarens mellan momenten  

 Praktiskt instruera hund och förare runt MH banan 

 Avreaktion OBS ! Viktigt att hunden får undersöka och avreagera färdigt vid 

 varje moment innan man går vidare med passager och nya moment 

Praktisk träning av testledarens roll och prov 

Övrigt för arrangörer 

 Distrikt, lokalklubbar och rasklubbar i samråd ansvarar för samtliga utbildningar. 

 Det är ansvarigt distrikt som auktoriserar och skriver ut testledarbevis med behörighet. 

 Deltagarförteckning på godkända testledare ska alltid sändas till distrikt och andra 

berörda såsom kursdeltagarens lokalklubb eller rasklubb. 

 Godkända deltagare ska läggas in i SBK tävlings funktionärsregister 
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